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NIEUWE OEFFENING 

'DER 

GENEESKUNDE., 
TWEEDE DEEL. 

r ' " ' ■* —.. ■ ---- ^ 
I» 

EERSTE AFDEELING. 

Ziekten der Vrouwen. 

VERHINDERING (a) en OP- 
STOPPlNG(b)DERMAAND- 

S T O N D E N (c> 

ï. Vrouwen, die niet oud zyn, nogQj^j, 
zwanger, nog zoogende, haare maan- fchr»;i 
delyke ontlaftingen hebben na lan- ving. 
ger tuflchentyden, of in minder hoe¬ 

veelheid dan naar gewoonte , worden deeze 
ontladingen gezegd verhinderd te zyn. Maar 
geheel opgelliopt, als er geene tekenen van 
gezien worden op de verwagte ommegangen, 
of in den tulTchentyd. 

2. Deeze byzondere verhindering of opdop- 
ping kan komen van eene Ilymerigheid (d) of 2;aaiv. 

II. Deel. A dik- 

(a) Obftruftio. (b) Suppreflip, 
(cj Menfes, (d) Visciditas. 
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dikheid (e) in het bloed , of firakheid (f) der 
vaten : gelyk ook van bloedrykheid (g), ver¬ 
oorzaakt van koude , verftopte doorwaaffe- 
ming (h), aan de koude lugt blootgefteld te 
zyn, koud water te drinken, enz. Lange en 
hevige ziekten, fchielyke vrees, de vermeer¬ 
dering van andere uitloozingen , of bloedftor- 
tingen (i), te zamentrekken de middelen (k), 
en fterke beweeging kunnen ook oorzaak tot 
deeze ziekte geeven. 

Kente. 3- Als de Maandflonden , ’tzy ten deele öï 
kenen, geheel zyn opgeftopt, komt’er gemeehelyk de 

eene of andere bloedftorting, als inzonderheid 
uit de neus, fpuwen of braaken van bloed, 
enz. daaf is ook gemeenelyk pyn in het hoofd, 
walging van fpys, verzeld met verkeerde eet- 
lufl (I) en een kwaad geflel (m) , de witte 
vloed (n), flaauwte, een fnelle en flappe pols, 
dofheid en invalling der oogen, een langzaame 
fleepende koorts (o), hoefl, en moejelykheid 
Van ademhaaling, en zomtyds dulhgheid (p), 
jigt (q), flapeloosheid , hartklopping (r) , 
draajing (s), opftyging (t), bloozende kouleur 
in het aangezigt, een fterke pols, een fpan- 
nende pyn omtrent de lyfmoeder (v), en eene 
zwelling der aderen ; welke vier laatfte toe¬ 
vallen zekere tekens zyn , dat de verftopping 
voortkomt van eene ftrakheid der vaten. Met 
’er tyd vermeerderen de toevallen, met zwel¬ 
ling en hardigheid van den buik, dyè’n, beenen, 

en 

(e) Lector, (f) Tenacitas. (g) Plethora. 
(h) Perfpiratio (1) Haemorrhagia. 
(k) Adftringentia, (1^ Malacia. (m) Cachexia. 
(n) Fluor Albus (o) Febris Heftica. (p) Mania. 
(q) Arthritis, (r'' Palpitatio Cordls. (s) Vertigo. 
(tj Pallio Hyfterica. (v) Uterus. 
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en voeten ; de pis ziet rood, bloedig , en is 
klein in hoeveelheid ; dan volgt ’er benaaud- 
heid, droefheid, wanhoop, grootedorll, pyn 
in de ruggegraad (x), waterzugt (y), enz. 

4. Een geheele opftopping is moejelyk tevoorte- 
geneezen, en gevaarlyker dan als ze alleen ten kenen, 
deele is , en die van dikheid der vogten of 
ftrakheid der vaten, dan die van bloedrykheid (z) 
voortkomt. Die verltoppingeii, die van uit- 
fporige vrees, vreugde , enz. komen , gaan 
gemeenelyk van zelf over, na dat zulke groote 
driften over zyn. In ’t algemeen worden de 
moejelykheid der geneezing, en het gevaar der 
ziekte, afgenomen van de grootte der toeval¬ 
len , vergeleken met den tyd der opftopping. 
Men heeft bevonden dat vette Vrouwen, en 
zulke die zig fterk beweegen, deeze opftopping 
zonder ongemak verdraagen kunnen. 

5. Matige beweeging is dienftig , gebruikt Levens- 
zynde omtrent de wederkomft der ommegan- 
gen. Als ’er eene dikheid der vogten is , zyn 
lepelkoft en zoppen dienftig. De flaap moet 
matig zyn, om dat hy met de doorwaafleming 
te vermeerderen de vloejing vertraagt. Alle 
fpyzen , die in dit geval genomen Worden, 
moeten warm zyn. 

6. Twee dingen moet men inzonderheid op - Genee- 
merken met opzigt op de geneezing; namelyk f 
eerft, om de ikheid of taaiheid van het bloed 
weg te neemen , of deszelfs veelheid te ver¬ 
minderen , als ’er een bloedrykheid is; en ten ^ 
tweeden, om de verftoppende oorzaak weg te 
neemen , of de vaten te verflappen , waar 
door de verwagte uitloozing gefchieden moet. 

A 2 In 
(xj Spina Dorü. (y) Hydrops, (z) Plethora. 
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In alle opftoppingen der Maandftonden der- 

halven, fchynt de aderlaating noodzakelyk te 
2yn. Maar die word in ’t algemeen geoordeeld 
dienüigfi te zyn, als ze gefchied in de moeder- 
ader (a). Kopglazen (b) met vlymen (c) wor¬ 
den ook nuttig geoordeeld. Zulk zoort van 
uitloozingen kan voor enigen tyd, geduurende 
de geneezing , gemaakt worden , hoewel ze 
kragrigft zyn in den beginne, en voornamelyk 
als ze omtrent de gefielde ommegang der 
vloejing gebruikt worden. De aderlaating' 
moet noit verzuimd worden voor het geeven 
der {taalmiddelen (d) , of wat ook anders de 
fnelheid of de kragt des bloeds kan vermeer¬ 
deren 

7. Pur- 
(a) Vena Saphaena. (b) Cuciirbitae. 
(c) Scarificatio. (,d) Chalybeata. 

♦ Men zou kunne^n twyfFelen , of de Aderlaating in alle 
ZOOI ten van opftoppingen der Maandflonden noodzakelyk 
was. Daar zyn gevallen, waarin deeze opftoppingalleen 
fchynt veroorzaakt te worden, om dat’er geene genoeg- 
zaame vogten zyn , die door dcezen weg uitgeloosd 
worden. De Zieken, waar in dit belpeurd word , hebben 
of geen,, of een verkeerde eetlult ; ze zyn bleek , bol, 
zwak , en vertoonen naaulyks een droppel goed bloed te 
hebben in de vaten der tong, de lippen, en andere deelen, 
waar in de bloedvaten zelve bloot leggen. Wat zal 
de aderlaating hier anders doen , dan de weinige ge¬ 
kookte en natuurlyke vogten des lighaains wegneemen, 
zo dat in derzelver plaats uit de gebruikte fpyzenraauwe 
en wateragtigp vogten volgen zullen ? r3us zou de 
oorzaak der opftopping vermeerderd worden. In die 
gevallen fchynt daarom het beter de maag en darmen 
te verfterken door verwarmende, ftymverdunnende. en 
zagtelyk zamentrekkende middelen; zonder het ftaal te 
vergeeten , ’twelk in deeze ziekten eene wonderlyke 
kragt heeft. OndertuiTchen geeft men de Zieken voed- 
zaame fpyzcn , die evenwel gemakkelyk te verteeren 
zyn. Men verbiedt haar het misbruik van wateragtige 
vogten, en raad haar liever aan zwaare bieren , Bruns- 

wyker 
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7, Purgeermiddelen (e) zyn dienflig na de 
tderlaating , en kunnen op de volgende wyze 
gegeeven worden: 

Pil FcEtid. ExtraB. Rud. ad fcr. j. Tart. Vi¬ 
triol Sal Tartar, ad gr. v. 01 Succin. j. Syr.. 
de Spina Cervin. f. pil v. pro dofi. Of 

9;. Pil ex Duob. dr.j^. Calomel fcr.j^. Borac. 
Sal Volat. Succin. ad gr. vj. 01 Sabin, gtt. ij. ƒ. 

pil No. V 5 om ’er twee tegen den nagt, en de 
overigen ’s morgens te neemen, met een goed 
bellier, eens of tweemaal ter week, tot vier of 
vyf reizen. 

8. Of■ omtrent de tyd van haare verwagte 
wederkomll. 

9r. Calomel gr. xv. Coiiferv. Rofar. Rubr. q. f. 
ƒ. pilula, tegen den nagt te neemen, en op den 
volgenden morgen de volgende bolus. 

9:. Puh. Jalapp. Sanbt. ad fcr. j. Tart. Vitriol 
gr. vj. 01. Puleg. gtt. ij. Syr. de Spina Cervin. q.f. 

■ ƒ. bolus. Of 
9i. Pil Ruff. Stomach, cum Gumm. ad fcr. j. 

Refm. Jalapp. gr. v. Borac. Sal Succin. Volat. ad 
gr. vj. .Syr. de Spina Cervin. q. f. f. piliil No. vj. 
pro dofi. 

A 3 Of 

(e) Cathartica. 

wyker raoni, enz. Lighaamelyke beweegingen . ryden 
in een wagen , vryvingen van verfcheiden deelen des 
lighaams, enz. hebben hier ook zeer groote nuttigheid.' 
Pecze en diérgelyke middelen hebben’er veele zonder 
aderlaating geholpen : en ze zyn ook zeer dienftig, 
wanneer de Maandllonden , uit enkele zwakheid, agter- 
blyven in zulken , welke die vloejing nog noit gehad 
hebben. Maar in andere gevallen , waar in de Zieke 
bloedryk is, of de vaten der lyfmoeder zyn opgeflopt, 
zal eene aderlaating, inzonderheid verzeld met geduürige 
badingen der voeten, en vryving der onderlle deelen, 
van grooten dienll zyn. 
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Of 

9r. TinSi.Sacr. unci],^. Elix. Ppt.Tindt. Caftor, 
Myrrh, ad dr. j-Hyfier. unc^. m.f. haujlus.^ 
*s morgens te neemen , en naar vereifch van 
zaaken te herhaalen. 

Men moet aanmerken, dat, hoewel de kwik' 
middelen (f) zeer diepffig zyn om bynaar alle 
zoorten van verftoppmgen weg te neemen, die 
nogtans hier zoo lang niet moeten gebruikt, of 
in zulke giften gegeeven worden, dat ze eene 
kwyling (g) veroorzaaken, ten zy andere mid¬ 
delen zonder vrugt beproefd waren. . 

Inbloed- 9. In bloedryke geftellen kan de volgende 
ftellen*^* meer dienft zyn dan de voor- 

gaande. 
9r. Fo/. Sem. dr. iij. Rad. Eikhor. Nigr. Rha.- 

hath. Sem. Fcsnic. Dulc. ad dr.]. Sal. Tartar, dr.^. 
Coque in Jq. Puleg. unc vj. et Colat. unc iij. adde 
^ir. de Spin. Cervin. dr. ij. Sal. Folat. 01. gtt. xl. 
linct. Cajlor. dr. j. m. 

Als de gelegenheid het vereifcht kan een bo¬ 
lus met Calomela daar voor gegeeven worden. 

En 10. Die de opftyging (h) hebben, of die aan- 
kwaade getaft zyn met een kwaad geitel (i) en een 

kwaade verteering (k) , kunnen de herhaalde 
purgeermiddelen niet verdraagen ; in welk ge^ 
val een braakmiddel (1) zeer dienltig kan zyn 
en als andere middelen vrugteloos bevonden 
zyn, om deeze verltoppingen weg te neemen, 
heeft dit dikwils geholpen. In fterke geitellen^ 
kan de Finnm Emeticum gegeeven vimrden in de 
hoeveelheid van zes vierendeel loots, maar in 

die 

(f> Mereurialia. Tg) Ptyalismus, 
(K) PalPo Hyflerica. (i; Cachexia, 
(kj Indigeftio. (1) Emeticum. • 
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die van een tederder geftel zyn, is de Pulv, Rad. 
Jpecacuann. dienftiger, genomen zynde mee trek- 
zei van Carduus of diergelyke. 

I I. Als de Lyder bleek en van een kwaad of 
wateragtig geflel is, zullen (taalmiddelen (m) 
wel te pas komen, zynde gemengd teifens met 
dienftige maandftonddryvende middelen (n); 
maar als de Lyder bloedryk, of hoog van kou-. 
leur'is, moeten de (taalmiddelen nagelaaten 
worden. Deeze omzigtigheid waargenomen, 
en de dienftige uitloozingeii voorgegegaan zyn¬ 
de , kunnen wy voorfchryven, als volgt: 

9:. Pulv. Caftor. Croci Myrrh. Borac. Tartas', 
Vitriol. Sal. Chalyb. ad dr. j. ƒ. puh., om ’er 
’s morgens en ’s avonds dr.j^. van te neemen 
met vier lepels van de volgende drank. 

9;. Jq. Puleg. CerasNigr. Bryon. Comp. ad unc iij. 
Syr. Croci unc ]. Tindt. Caftor. dr. ij. m.f. Julap. 

Of 
ijf. Troch, de Myrrh. Puh. Chalyb. ad fcr.^. Sal. 

Volat. Succin. Puh. Zedoar. Sabin. Sal. Tartar. 
Rxtradt. Croci ad fcr.^. 01. Puleg. gtt. ij. ConJ'. 
Rutce fcr.]. Syr. Artemif. q.ftft bolus ’s morgens 
en ’s avonds te neemen, vyftien dagen lang, met 
vyf lepels van de volgende drank: 

Aq. Rutce. Cinnam. ten. Hyfter. ad unc iij. 
Syr. Chalyb. unc j. Tindt. Caftor. Croci ad dr. j. m. 
f. Julap. 

13. De volgende Konferf (o) is zeer dien- 
(tig bevonden : 

9r. Conf. Rutce Abfynth. Rom. ad unc£. Puh. 
Chalyb. dr. vj. Puh. Ari. Comp. Cnrt. Winter. 
Caftor. Croci. Myrtb. Rad. Arijiol. Rot. Borac. ad 
dr.]. Mthiop. Min. unc£. Syr. e v.Rad. q f. f. Elect. 

A 4 om 

(m) Chalybeate, (n) Emmenagoga. (o) Eleéluariurn. 
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om’er driemaal daags de grootte van een No- 
temuskaat van te neemen, en ’er wat LilFabon- 
fche wyn of Aq. Puleg. boven op te drinken. 

14. Als ’er liever pillen begeerd worden : 
9;. Pulv. Myrrh. Zedoar. Cajlor. Croci. Borac. 

Gumm. Ammon. Sal. Tartar. Camphor, ad dr. j. Sal 
Chalyb. Extr. Gentian, dr. ij. 01. Rates, Sabin. Suc^ 
cin. Puleg. aa gtt. iv. Elix. Ppt. dr.y Syr. Artemi/., 
q. f f. Pil. No. X. e qualibet dr. j. om ’er twee¬ 
maal daags vyf van te neemen, een maand lang, 
en ’er wat Aq. Hyfier. boven op te drinken. 
' 15. In die van een bloedryk geitel zyn, kan’er,: 
in plaats van Itaal, Helleb. Nig. gegeeven worden; 
of ten minlten, als ’er Itaal in de mengzels komt, 
moet ’er ook bygedaan worden Spec. Hier. Pier. 
AloëSocotrïna, Gumm. Ammon., in zulk eene 
hoeveelheid dat ze de fnelheid des bloeds be¬ 
teugelen, welke te veel door het ftaal kon op¬ 
gewekt worden. En deeze manier helpt dik- 
wils, als het de vaten aan zuivering hapert, 
die niet zoo zeer door Iterke purgeermidde¬ 
len (p) , als door het geduurig gebruik van 
zuiverende middelen (q) gefchieden moet. 

16. Als de ziekte maar gering is, kunnen de 
volgende droppels en drank dienltig zyn : 

9;. Tinct. Helleb. Nigr. Tinct. Chalyb. ad dr. ij. 
Cajlor. Elix. Ppt. ad dr. j. m. , om ’er driemaal 
daags veertig droppels van te neemen met vier 
lepels van de volgende drank : 

i^. Rad. Valerian. Syh. Kuh. Tinctor. Dictamn, 
Elleb. Nigr. ad unc £. Coque in Aq. Font. q.f. ad 
iê ij. Sub finem coctionis addend. Rad. Zedoar, 
Galang. ad dr. iij. Herb. Puleg. Sahin. Atripl. Olid, 
Matric. ad m. j. Sein. Fcenic. Diilc. contus dr. iij, 

Dk^ 

(p) Cathartica. (q) DetcrQva. 
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Dictamrir Cr et. dr. ij. Stent fimul per 6 boras dein 
colat. adde Fin. Chalyb. unc iij. udq. Bryon. Comp. 
line iv. Syr. Cr oei unc ij. m. f. Apozema , om ’er 
ook naar believen zes lepels warm van te 
drinken. 

17. MaandHonddryvende wynen (r) kunnen 
ook met een goeden iiitflag gebruikt worden 
om deeze verfloppingen weg te neemen. 

Rad. Elleb. Nigr. Chalyb. cum SuJpb.,ppt. ad 
unc j. Zedoar. Rad. Galang. Dictamn. Cret. Croci 
Caftor. Sa!. Tart. ad dr.]. Pulv. Sabin, imcj^. F. 
Pulv. Crqffiis , infLinde in Fini Alb. Lisbon fS ij. . 
ct Colat. add. Ag. Bryon. Comp. unc iv. m., om ’er 
twee- of driemaal daags zes lepels van te 
neemen. 

18. Op de zelfde wyze, en om hetzelfde 
oogmerk te bereiken , kunnen ’er ook bereid 
worden geneezende bieren (s) met Limat. Chalyb. 
Herb. Thym. Matricar. Atrip, olid. Sein. Daiici. 
Cret., ö’r. 

19. In zwakke geftellen en die de opfly-In zwak- 
ging (t) hebben , die geen herhaalde pur- 
geermiddelen kunnen verdraagen , kunnen de 
klyfteeren met voordeel in de plaats gebruikt 
worden. 

Herb. Artemif. Puleg. Atripl. Olid, ad in. j. 
Rad. Ariftol. Long dr. vj. Sem. Dauci Fulg. unc. 
Coque in Aq. Font. q.f. Colat. unc xij. adde Ter eb. 
Venet. in Fitello o’oi Solut. unc j]. 01. Succin. Junip. 
Sp. Ter eb. ad dr.] 01 Rut co unc ij. m. f. Én^ma, 
tweemaal in de week te gebruiken. 

De Klyfteeren kunnen naar gelang meer pur- 
geerende gemaakt worden , door byvoeging 

A 5 van 

('r) Vina Emmemgoga, (s; Cerevifia Medicati. 
Ct) PalCo Hyfterica. 
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van Sal. Cathart, Amar, Ekdt. Lenit. Syr. de Spina 
Cerv. Pil Fcetid., ^c. 

Als de 20. Als de vaten verflopt zyn, moeten wy, 
vaten verftopping weg te neemen, onzen toe- 

neemen tot Itaal- (v) ofkwikmiddelen (x), 
ftopt die het bloed een grooter zwaarte geeven; en 
zyn. als deeze de vaten der lyfmoeder (y) niet ópe¬ 

nen , zal het dienftig zyn zulke uitwendige ; 
middelen te gebruiken , die eene onmiddelyke 
gemeenfchap met die vaten zelve hebben; als 
rookingen, moederpillen (z), baden, ftoovin- 
gen, en infpüitingen. Wy zullen hier van elk 
een voorfchrift invoegen. 

Voor een damp of ftoovihg: 
9:» Pulv.Myrrb. unc]. Rad. Zedoar. Arijiol. Ret, 

ad dr. vj. Herb. Ptileg. Artemif. Ruta;. Tbymi. Sa~ 
hince ad m. j. Bacc. Jump. Lauri ad unc£. Coquè 
in Aq. Font. fè iv. et Colat. ^ iij. adde Vini Albl 
*8? Sp. Vini Camphor. Tindt. Caftor. Elix. Ppt. ad 
dr. ij. VI. De Lydende kan dit gebruiken by 
wyze van flooying of waalTem , ontvangende 
de damp daar van heet door een tregter twee¬ 
maal daags. Met het zelfde zoort van ingre¬ 
diënten kan ’er ook een bad gemaakt worden 
om dikwils te gebruiken. 

21. Als ’er een drooge rook of wierooking (a) 
vereifcht vt^ord; 

■1^. Gumm. Myrrb. Thuris ad unc Succin. Ben- 
Join. Gumm. Guajaci. Styrac. Calamit. Camphor, ad 
dr.i]. Lign. Aloef, Caryoph. Cinnam. Cajior. ad dr.j, 
ƒ. pulvis crajjiis. Twee vierendeel loots hier van 
tehèns op heete kooien geflrooid zynde , kan 
de Lydende de rook daar van ontvangen eens 
ef tweemaal daags. 22. Moe- 

(v) Chalybeata. (x) Mcrcurialia. 
(y) Vafa üterina. (z) Peflaria. (a) SufEtus. 
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22. Moederpillen worden van Sómmige zeer 
gepreezen, als zynde in zeer gröote agting by 
de ouden, hoewel wy die zelden in de tegen¬ 
woordige praktyk ontmoeten. 

• 9:. Puh. Myrrh. Spec. Hier. Pier. ad fcr. ij. 
MelL opt. q. f. rn. f. glans. 

Ze prikkelen de vezels, en veroorzaaken een 
grooter toevloed van vogten naar het deel. 

23. Infpuitingen zyn ook dienflig : 
DecoSè. Hordi unc viij. TinSt. Myrrh, unc ij. 

Camphor, dr. j. m.f. injeCtio, tweemaal daags met 
een ipuit te gebruiken. 

24. Als de oyder geen veriigting vindt van 
deeze middelen, word ’er van zommigen voor- 
gefteld eens in de maand een ader in den arm 
te openen, en eene diénftige hoeveelheid van 
bloed weg te neemen, om de plaats der maande- 
lykfche uitloozing te vervullen , en de kwaade 
uitwerkingen te voorkomen, die uit eene lange 
verftopping fpruiten, en gemeenelyk eindelyk 
doodelvk worden. 

«/ 

OPSTYGING 

I. Opflyglng word omfchreeven eene ver-' Om- 
P-' eenigde vertooning van veele toevallen 

in de vrouwen, die aanwyzen dat haare dierlyke 
en levendige vermogens zeer ontfleld zyn, als 
voortkomende door de aanval van verfcheiden 
byzondere oorzaaken, aantaftende de herkenen, 
het hart, en de lyfmoeder (b), of met andere 
woorden , geevende eene ongeregelde bewee- 
ging aan de dierlyke geeften. 

2. Behalven de byzondere te voren gemelde Oor2tt. 
oor-^^“* 

(a) Pallio Hyfterica. (b) Uterusi ' 
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oorzaaken deT miJtzugt (c), kan men de tegen¬ 
woordige verfchuldigd zyn aan eene opftopping 
der Maandftonden (d), het ophouden daar van 
te flerke vloejing der kraamvloed (e) , eene 
onzuiverheid van het bloed of vogten, de witte 
vloed (f), verpoppingen, ongemak in de vaten 
der lyfmoeder, enz. 

Kente- 3- Ue aanvallen zullen in zpmmigen om de 
kenen, maand wederkomen , en in anderen drie- of 

viermaal ’s Jaars , maar gemeenelyk zyn de 
ommegangen onzeker, of taPen dikwils fchie- 
lyk aan. De Lyder ligt in het toeval zomtyds 
als dood , dan word de ademfiaaling fchielyk 
digt, kort, en moejelyk , alle de ingewanden 
worden bevonden eene ongeregelde en Puip* 
trekkende beweeging te heb^ben, inzonderheid 
omtrent de borP; daar komt een groot gezwel 
in de keel, verkeerdelyk by zommigen onder- 
Peld de lyfmoeder te zyn, waar door de Lyden- 
de bynaar gewurgd fchynt. Dit gezwel word 
waarfchynely ker gezegt voort te komen van eene 
ongeregelde beweeging der geePen en vogten, 
die eene volheid in deeze deelen Veroorzaaken. 
Geduurende deezen tyd worden de uiterlyke le¬ 
den ook Perk gerekt en zamengetrokken, zynde 
de Zieke dan met veel meer kragt voorzien 
dan natuurlyk ; de pols is Perk en tuffchen- 
poozende; de Pem heefch en diep, en zomtyds 
zwak; de Lydende praat tegen het eind van dit 
hevig toeval wild, en zomtyds vuil; lagt of 
fchreeuwt, zonder de minPe fchynbaare uit¬ 
daging ; en als zy van deeze vermengde ver- 
tooning, als ’t ware vermoeid is , valt zy we¬ 

derom 
I 

* (c) Morbus Hypochondriacus. , (d) Menfes. 
(c) Lochia, (f) fluor Albus. 

t 
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derom in het ander uiterfte , ligt fprakeloos, 
de pols is flap en zwak, de oogen geflooten, de 
uiterlyke leden van het lighaam koud, enz. Kort 
daar na komt de hevige aanval weder ; en dus 
word de Lydende, met tulTchenpoozen, zomtyds 
een uur of twee lang gehouden. Na dat het 
is overgegaan, klaagt ze van eene algemeene 
pynelykheid, dofheid, en duizeligheid in het 
hoofd , en aanllonds in llaap vallende, houdt 
de aanval voor dien tyd op. 

Daar fchynt eene zeer groote overeenkomft 
te zyn tuflehen de miltzugt (g) in de mannen, 
en de opftyging (h) in de vrouwen; behalven 
dat het toeval in de eerfle zelden of nooit tot 
die hoogte komt als in de laatfte. Het gevaar- 
lykfte toeval in de miltzugt is gemeenelyk een 
opzetting in de keel, die den Lyder met ver- 
ftikking dreigt, hoewel men het zelden zoo 
opmerkt in de mannen, als in de vrouwen. 
En in plaats van de hevige zamengeftelde toe¬ 
vallen der opftyging-, hebben de mannen, dio 
de miltzugt hebben , alleen eene zeer groote 
ontroering in hunne geeflen, of een ongegron¬ 
de fchrik , verzeld met benaaudheid. In de 
tuflehentyden van deeze toevallen is het hoofd 
gemeenelyk zwaar , en eene zeer kleine bezig¬ 
heid fchynt den geeft zeer te ontroeren, maar 
zomtyds blyft de ziekte vaft , zonder enige 
merkelyke toevallen, hoewel ze anderzins ver¬ 
zeld is met bedwelmdheid en langduurige klein¬ 
moedigheid , waar in het verftand fchynt be¬ 
dwelmd , of over ftaag geworpen te zyn: en die 
toevallen worden gevolgd door andere van 
vreugde, blydfchap, en ongewoone vrolykheid, 

alle 
(g) Morbus Hypochondriacus. (h) Paüio Hyfterica. 
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alle van eene diergelyke ingebeelde oorzaak, en 
dus volgen ze malkander beurtelings. Eenigzins, 
hoewel in een minder trap, als elk in zig zelven j 
geduurende eene volmaakte ftaat van.gezond¬ 
heid, gewaar word. 

4. Deeze toevallen worden op zig zelven zel¬ 
den voor gevaarlyk 'gehouden : maar in die van 
een bloedryk geitel zyn, zyn ze heviger dan in 
magere geitellen. Als ze voortkomen van eene 
opitopping der Maanditonden (i) , en inzon¬ 
derheid als ze verzeld zyn met droefheid, zyn 
ze beide hevig en langduurig. Als ze duuren 
tot den ouderdom, zyn ze dik wils de oorzaak 
van maanziekte (k), en verzwakken de zenu¬ 
wen dermaaten, dat ze eene geduurige fchrik of 
ongegronde vrees veroorzaaken; waar van het 
gevolg bynaar het zelfde is, als of de oorzaak 
wezentlyk was. Jonge vrouwen voelen ge- 
meenelyk iets van deeze ziekte , als ze eerit 
beginnen te teelen. 

5. Een vrolyk gezelfchap , een goede hel¬ 
dere lugt, en een matig gebruik van wyn zyn 
van groot belang in de geneezing van deeze 
ziekte. In andere opzigten kan de levenswyze 
dezelfde zyn met die in de Miltzugt is voorge- 
fchreéVen. Zie I. Deel, pag. 473, enz. 

6. Als de Lyder zeer bloedryk is, .en de 
iluiptrekkende beweegingen hevig , word de 
aderlaating geoordeeld dienitig te zyn, ge¬ 
duurende het toeval, hoewel die van zommi- 
ge hedendaagfehe Geneesmeeiters veroordeeld 
word *. 

7. Maar 
(i) Menfes, (k). Morbus Lunaticus., 

♦ De aderlaating word, naar myne gedagten, in deeze 
piekte met veel reden veroordeeld : want, volgens on¬ 

zen 

"X 
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7. Maar ’t zy die hier nagelaaten word of 

niet, Azyn, Sal. Fblat. CC. Sp.Sal. Ammon., 
kan aan de neusgaten gebragt, of enige drop¬ 
pels Tm^. Cajlor. en Sal. Volat. ÓL , gegeeven 
worden met water , of enig dienftig vogt, als 
Aq. Puleg. Aq. Hyfier, ^c. Of 

9r. Aq. Puleg. Ruta. Hyfier. ad unc iij. Syr. Ar- 
temif. unc ]. ^. Sal. Volat. 01. Sp. Lavend. Comp. 
ad dr. iij. Laud. Liq. Sydenh. dr. j. Aur. Mofaici. 

j- &' ƒ• » oiïi ’er ahe uuren vier le¬ 
pels 

zen Schryver zelven , veroorzaakt de Opftyging eene 
ongeregelde bevveeging in de dierlyke geeilen ; en ze 
onderfteld derhalven , dat de herfens en zenuwen niet 
behoorlyk gefteld zyn. Zy heeft dan haare zitplaats in 
deelen , tot welke het bloed niet komen kan , en de 
uitloozing kan geene onmiddelyke uitwerking op de¬ 
zelve doen, om de ongerelde beweeging te verbeteren. 
Daarenboven , wanneer men het bloed in deeze Lyders 
vermindert, konnen de raauwe zappen uit het nieuwe 
voedzel, door de melkvaten tot het bloed gevoerd, niet 
behoorlyk gekookt en bereid worden : want het is ze¬ 
ker , dat deeze kooking en bereiding veel gelukkiger 
verrigt word, naar inaate onze natuurlyke vogten over¬ 
vloediger en beter gefteld zyn. Derhalven krygen deeze 
Zieken lofler en wateragtiger vogten in plaats van die, 
welke zy door de aderlaating verloeren hebben; en 
gelyk de behoorlyke affeheiding der zenuwgeeften ze- 
kerlyk ook van eene goede gefteldheid des bloeds afhangt, 
zoo moeten deeze geeften, ingeval ’er flegter bloed is, 
ook,minder goed, en daar door meer vatbaar zyn voor 
ongeregelde beweegingen. Waar by nog komt, dat men 
de vafte deelen , door aderlaating, ook verzwakt en on- 
bekwaainer maakt tot hunne natuurlyke fpanningen en 
zamentrekkingen. En eindelyk leert ook de onder¬ 
vinding , dat fchoon de aderlaating in ’t begin aan 
deeze Ziekten fehynt voordeel te doen, zy nogtans ver¬ 
ergeren , hoe meer de aderlaatingen herhaald worden. 
Dit, meen ik, gaat in de meefte gevallen door; maar 
daar bloedrykheid , groote ontfteltenis , enz. bevonden 
word, blyve het der voorzigtigheid eenes Geneesmeefiers 
aanbevolen, of hy moet aderlaaten, of niet. 



i6 NIEUWE OEFFENING 

pels van te neemengeduurende het toeval, 
om fkap te verwekken. Of 

Trocb. de Myrrh. Gumm. Ammon, -üd fcr. j. 
Aq. Puleg. uncï]. Hyjter. dr. vj. ,Sp. Lavend. Conip. 
Tindt. Cajlor. Sp. CC. aa git. xxx. Sacch. Alb. q.f. 

ƒ. Haujius, addenda, fi opusfuerit, Land. Liquid, 
gtt. XX, om de twee uuren te neemen , als ze 
wakker is, of als het toe val dringt. 

8. h Zal ook dienftig zyn de neus en flaapen 
van het hoofd te beftryken met 01. Succin. 01. 
Cajlor. Sp. CC. ,ad. 

Gebranden veeren, graauw papier, enz. op 
het vuur gezet, en de rook onder de neus ge¬ 
houden , worden gemeenelyk dienflig bevon¬ 
den , om de Zieke van het toeval te doen be¬ 
komen. 

9. Als deLyder jong, ongetrouwd, en van 
een bloedryk geflel is. 

9:. AJce Fcetid. dr. ij. Camphor, dr. j. Aceti Vinï 
Alb. unc iv.f. Mixtura, welks waallèm, terwyl 
het warm is, geduurende het toeval, door de 
mond en neusgaten moet ontfangen worden. 

Of 
Aceji Vini Alb. jj. Myrrh. Opt. Af(d 

tld. aa dr. ij. Sacch. Saturn. Camphor, ad dr. j. m. 
f. füliitio f. a., gelyk een ftooving op den buik 
en fchamelheid met linnen doeken te leggen. 

9. Laat’er in den tulTchentyd een Galbanum 
pleiHer, met een weinig Afa Fcetida op den na¬ 
vel gelegd worden. 

10. Als de toevallen lang duuren , geef dan 
een vierendeel loots Afa Fcetida, gefmolten in 
vier oneen Aq. Puleg of Aq. Rutce. 

Geduurende het toeval moeten de leden 
uitgeftrekt gehouden worden. Banden aan de 

ge- 
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gewrigten, en een breede zwagtel rontom den 
Buik gerold, zyn dikwils dienftig. 

Een losmaakende klyfleer kan tegen het af¬ 
gaan van het toe val zeer bekwaam gegee^ven 
worden, inzonderheid in flerke geitellen. 

11. Indien nu de Lyder herlleld, en van den. Om de 
aanval vry is, moet onze volgende pooging zyn ‘ 
de wederinllorting voor te komen. voor te 

Om dit einde te bereiken, als de Lyder fris, komen, 
en van een bloedryk geitel is, zyn Itinkende en 
zuiverende middelen de allerdienltiglte. Maar 
als ze van een zwak, bleek, of wateragtig ge¬ 
itel is, zal een mengzel van Itaal met zenuw- 
Iterkende (1) fpeceryen, en zuiverende Itinken¬ 
de middelen belt llaagen. 

In zommige oude menfehen , wier zenuwen 
zwak zyn , zyn rookingen kragtiger dan Hin¬ 
kende middelen , hoewel dit maar zelden ge¬ 
beurt. 

12. Vrouwen, die de Opltyging hebben, 
kunnen niet veel purgeermiddelen verdraagen, 
weshalven hier dikwils in derzelver plaats klys- 
teeren moeten gegeeven worden. Deeze klys- 
teeren moeten altyd wel gemengd zyn met 
middelen tegen de Opltyging (m) , op de vol¬ 
gende wyze. 

9:. Arifiol. Lêng. dr. ij. Fol. Sabin. Puleg. ad m. j. 
Myrrh, contus dr. j. Coque in Aq. Font. q. f. Colat, 
unex. add. Pil. Fcetid. dr. ij. Syr. Atripl. Olid, unci], 
01. Succin. dr.J]. m.f. Enemas naar vereifch van 
zaaken te gebruiken. 

13. Maar als inwendige purgeermiddelen met 
voordeel kunnen gebruikt worden, is de Tinctura 
Sacra gemeenlyk dienltig. Dus 

II. Deel. B I», 

(P. Nervina. (m^ Antihyderlca. 
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TincU Sacr, unc ij. £, £Iix. Ppt, dr, i. m. pro 

baujiu. Of 
Pil Fatid. Ruff. ad gr. xv. Sal Volat. Suc» 

tin Pulv. Caftor. ad gr. v. Ql, Puleg. gtt. ij. Syr. 
de Spina Cerv. q. f. f. Pil. No. vj, om ’er tegen 
den nagt twee van te neemen, en de overigen 
tegen den morgen. Qf 

Rad. Helkb. Nigr. dr. j. Rhabarh.fir. ij. Fol. 
Senn. dr. ij, Sal Part. dr.^. Jq. Rutce. Puleg. ad 

ij*^* Coque Imp igne\ et colat. unc ij. adds 
Syr. de Spin. Cervin. unc £. Sal. Volat. Okof. Tinct, 
Cafior. Sp. Lavend. Comp. ad dr.j^.f. bauflus ^ mane 
fumendus cmn regimine. 

Een van deeze purgeermiddelen kan gegee- 
ven , en herhaald worden eens ’s maands , of 
meer, als het nodig geoordeeld word. 

14. Als het bloed zeer dik is, moeten tien of 
vyftien aazen Calomela tegen den nagt gegeeven 
worden, gemaakt tot een pil of twee met Conf» 
RutcB, het purgeermiddel den volgenden morgen 
genomen zynde, 

In zulke Lyders die oud en zwak zyn , zal 
het genoeg zyn alleen iets als de volgende mid¬ 
delen tegen de Opftyging te gebruiken , nalaa- 
tende alle zoorten van uitloozingen , ten zy ze 
door de hardlyvigheid duidelyk geboden wor¬ 
den , welke anderzins ook door klyfteeren kan 
geholpen worden. 

Genee- 15. De geneezing van Opftyging en Milt- 
zugt (n) kan op de volgende wyze bezogt 
worden. 

Dikwils aan dienftige ftinkende middelen te 
ruiken kan in beide gevallen nuttig zyn , ge¬ 
mengd zynde op de volgende wyze: 

(n) Morbus Hypochondriacus, 
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Gumm. Galban, Af(S F<stid. dr. ij. Camph. dr.j, 

Sal Volat, Ammon. CC, Gumm, Myrrb, ad dr.^ 
01. Rutcs Puleg. ad gtt. vj. Oh Succin. gtt. xx. Mix, 
Ppt, q.f.u.f, majja^ in een doos te fluiten, om 
*er dikwils aan te ruiken. 

Als deeze klomp droog word, kan ze weder 
bevogtigd worden met Ttnct, Myrrb. en Amber* 
olie , en als ze haare reuk verlooren beeft, 
doe ’er dan meer Kampher, enz. by. 

Als ’er een vogt tot bet zelfde einde begeerd 
word. 

9;. Tinct, Af<s Fatid. Sp. CC. ad dr. ij. Elix, PpK 
Tinct. Cajior, ad dr. j. 01, Succin. fcr. j. Camphor, 
Jcr.g. m. 

De 01. Succin. en Camphora hier uitgelaaten 
zynde, kunnen deeze droppels ook inwendig 
gegeeven worden , tot een half vierendeel 
loots, driemaal daags, tebens met witte wyn 
en water, enz. 

Zommigen gebruiken tot dit einde alleen 
Kampher, en anderen alleen Afa Fatida, 
’twelk zy binden in een ftukje fyn neteldoek, 
zoo dat het van den bals op de kolk der maag 
hangen kan. 

De Afa Fatida word ook van het gemeen^ 
volk genomen, gemaakt tot pillen. 

16. Als het hoofd bedwelmd is , en de Ais 
gedagcen verward zyn , kan het dienflig zyn hoofd 
nu en dan het volgende niesmiddel (o) te ge- 
bruiken. 

9. Puh. Tabaclunc]. Afar abac, dr, ij. Cajior, opt, 
dr.]. Ellebor. Alb. dr.£. m.f.puhisfiernutatorius, 

17. De fmeltingen der ftinkende gommen 
'komen wel te pas in alle Opftyging (p) en 

B 2 Milt’ 
(o) Sternutaterium. (p) PafSo Hyüerk». 
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Miltzugt, als haare walgagtigheid kan weg¬ 
genomen worden. 

Gumm. Ammon, dr. ij. Afa Fatid. dr. j. A^. 
Ceraf. Nigr. Puleg. ad mc iij. A(i. Bryon. Comp. 
tinc ij. ƒ. Solutio et Colat. add. Tinct. Cajtor. dr. ij, 
om ’er , twee- of driemaal daags , drie lepels 
van te neemen. 

In tedere geftellen, daar de Afa Fatida in de 
fmelting walgagtig is, kan die nagelaaten wor¬ 
den ; gelyk ook de Galbanum in het volgende, 
hoewel de mengzels daar door merkelyk beter 
zyn zouden. 

9:. Gumm. Ammon, dr. ij. Galban. fcr. ij. Aq, 
Ruta. Cinnam. ten. ad unc iij. Pceon. Comp. unc ij. 
ƒ. folutio Jumenda ut fupra. 

18. In de Miltzugt en Opflyging, daar het 
geflel bleek is, het bloed verarmd , deszelfs 
omloop flaauw, en de Lyder zwak of bejaard 
is, kunnen de volgende poejers van grooten 
dienft zyn. 

9^. Pulv. Ari. Comp Chalyh. ppt. ad fcr Trocb. 
de Myrrh, gr.' xv. Croci Pulv. gr. v. m. f. pulvis 
pro doji. Of 

9r. Cort. Peruv. gr. xv. Sal. Chalyh. Spec. Diamb. 
Rad. Serpent. Virgin, ad gr. v. m. Of 

9?. Rad. Cajfamm. Ellebor. Nigr. Valerian. Sylv. 
ad fcr. Sal. Volat. Succin. Sal. Chalyb. Entis Ve¬ 
neris ^ pulv. Cinnam. ad gr. v. ƒ. pulvis, om twee- 
of driemaal daags te neemen met vier lepels van 
de volgende drank. 

9:. Aq. Ceraf. Nigr. Lactis Alexit. Rutee ad ««rij. 
Stephan. Mirab. ad unc]. Auri Mofaici dr. ]. Syr. 
Croci unc j. Sal. Volat. 01. dr.]. Sp. Lavend. Comp. 
dr. ij. m.f. Julapium. * 

19. De volgende pillen zyn zeer dienitig, als 
de toevallen dikwils wederkomen. 

9^- 
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9;. Afae Faetid. Sem, Paeon. Atripl Olid, puh. 

Myrrh. Gumm. Galban. Ammon. Croci Sal. FolaU 
Succin. Sal. CC. Puh, Cdflor. Balf. Peruv ad dr.j. 
Extract. Eikhor, Nigr. Gentian, ad dr. ij OL Rutae, 
Sabinae ad gtt. x. EHx. Ppt. Syr. de Paeon. Simph 

■ad q. f. f. Pil. X. e qi^alibet dr. }., om ’er twee¬ 
maal daags vyf van te neemen met vier lepels 
van de volgende kruidewyn : 

Milleped. Fivent unc iv. Rad. CaJJamun.. Fa^ 
lerian. Syh. Rad. Paeon. Mar. ad unc j. Rad. Ser^ 
pent. Firg. Galang. Cinnam. Sem. Car ui. Foenic. Dulc. 
ad unc Vin. Alb. Lisbon. iv , infunde pro de- 
hito tempore, et Colat. adde Sacch. Alb. unc iv. 

Als de Lyder van een bloedryk gellel is, 
kunnen de Ipeceryen uit het zamenftel gelaa- 
ten , en in derzelver plaats Rad. Elleb. Nigr. 
et Milleped. ad unc iij gebruikt worden. 

Daar kunnen ook gekruidde bieren bereid 
worden met dezelfde middelen , om het zelfde 
einde te beantwoorden; waar by kan gevoegd 
worden Sem. Dauci Cret. Sem. Sinap. Rad. Raphan. 
Riijl. Herb. Paleg. Fl. Chamaem., Sc. en als de 
Lydende wateragcig is, Limatur. Chalybis. 

20. De volgende droppels kunnen twee- of 
driemaal daags genomen worden met een glas 
wyn, in alle gevallen daar het bloed verarmd, 
en de omloop der vogten flaauw is. 

EUx. Ept. Sp, CC Tinbl. Chalyb. ad dr. ij, 
TinSl. Afae Faetid. Caftor. ad dr. j. m. om ’er drie¬ 
maal daags dertig droppels van te neemen met 
wat Aq. Bryon. Comp. of Franfche wyn. 

21. Voor Opflyging en Miltzugt in bloed- 
ryke geflellen. 

Conf. Rutae fcr, j. Puh. Rad. Ellebor. Nigr. 
Falerian. Syh. Puh. de Gutteta ad fcr.^. Puh. 
Myrrh, Sal. Succin, ad gr. v. Camphor, gr, vj. Afae 

3 3 Fae- 
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Faetid. gr. iv. 01. Puleg. gtt. j. Syr. Atripl. Olid. 
$, ƒ. f. bolus, tweemaal daags te neemen, of naar 
vereifch van zaaken met een teug van de vol* 
gende kookdrank: 

Lign. SaJJ'afr. Guajaci ad unc j. Pajful. May 
Exacin. unc ij. Coque in Jq. Font. q. f. Jub finem 
Ooctionis addenda Rad. Raphan. Ruft. unc^. Sem, 
Dduci Vuig. contuf. Bacc. Junip. ad dr. iij. Cort. 
Aufmt. dr. ij. Herb. Rutae, Fl. Chamaem. Arte^ 
mif. Atripl. Olid, m fn. Colat. fS" ij. adde Aq. 
Bryon. Comp. unc iv. Sumat. unc iv. ad libitum. 

Innate- 22» Maar in waterige geflellen zyn de vol- 
rige ge- geude bolus en konferf dienftiger:' 
llellen. Conf. Rorismar. fcr. ]. Gumm. Myrrh. Caftor. 

Rpec. Diamb. Groei SaL Chalyb. ad gr. v. 01. Nuc. 
Mofch. gtt. j. Syr. Pae^n. Comp. q. f. ƒ. bolus y 
tweemaal daags te neemen. Óf 

Puh. Gajfamun. Valerian. Syh. ad unc 
■Caftor. Ent. Vengr. Cinnab. Antimon. Chalyb. cmn 
Sulph* ppt. ad dr. ij. FJe£l;. e Bacc. Lauri Conferv. 
ilosmar. addr. ij. Gumm. Ammon, dr.].^. Puh. Cr oei. 
Spec. Diambr. Sal. Vdat. Succin. ad dr. Syr. Chaly^ 
beati q f f. EleBuarium^ om ’er driemaal daags 
de grootte van een Notemuskaat van te neemen, 
en ’er wat witte wyn boven op te drinken. 

23, In Opftyging en Miltzugt, is een zagc 
braakmiddel (q), eens maands genomen, van 
goed gebruik ; een flaapmiddel (r) na de wer¬ 
king gegeeven zyn de. Trekpleiflers (s) en Fon- 

.-tenejien (1) d^oen zomtyds vrugt, als andere 
dingen niet gebolpen hebben. Daar kan geen 
^ekefe regel gegeeven worden omtrent het gee- 
ven en herhaalen der flaapmiddelen in deeze 
.gevallen; maar dit moet naar gelang gedaan 

wor* 
(g) EmGtlcüTïi. (r) Paregoricuta» 
(sj Epif^JlUca» (t) Fontkuli. 
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worden, of als de toévallen het vereifTchen. 
Als de Opflyging (u) voortkomt vaft eene op- 
ftopping der Maandftonden (v), moeten de 
ftinkende middelen alcyd gemengd worden met 
zuiverende en purgeerende: waar van de laatfte 
naar gelang kunnen gebruikt, en in zulke kleine 
giften gegeeven worden, dat ze her werk doen 
der bloedveranderende middelen (x). 

Maar als de ziekte niet van ongefleldheid 
. der lyfmoeder voortkomt, moeten uitloozende 
en inzonderheid purgeerende middelen (y) zeld¬ 
zaam gegeeven worden. 

24. De Cortex Peruv., teifens met de Hinkende 
middelen genomen zynde, is zomtyds kragtig 
bevonden, na dat andere dingen niet geholpen 
hadden. Als het bloed dik is, kunnen de ftaal- 
wateren (z), teffens met een heldere lugt ge¬ 
bruikt, de geneezing uit werken. In teeringag- 
tige geftellen ,• kan melkfpys, de fchaalpoejers, 
teffens met geduurige beweeging, en inzonder¬ 
heid ryden in de open lugt, dienftig zyn als 
andere middelen Diet geholpen hebben. Zie vaH 
deMiltzugt, I. Deel, pag.473, enz. 

RAZENDE MOER (a); 

I. T^e Razende Moer is zulk een byzonder za- Om- 
jL'menftel van toevallen der Opflyging, 

door eene opfpanning of ontfleeking (b) van de 
vaten der lyfmoeder , dat het een zoort van 
dulligheid (c) maakt, waar in de Zieke tegen- 
natuurlyk gefield, of flerk tot het byflaapen ge¬ 
neigd is. B 4 2. D$ 

(ü) Paflio Hyüerica. (v) Menfes, (x) Alterantia* 
(y) Cathartica. (z) Aquae Chalybeatae. 
(a) Furgr Uterinus, (b) Inflammatio. (c) Maniai 
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Kente- 2. De tekenen zyn dikwils klaar door dg 
kenen, geften van het lighaam , zoo wel als door de 

zamenfpraaken. 
Oor- 3. De oorzaak hier van moet gemeenelyk* 

aaak. tot die der opftyginggebragt worden. Een fris 
en gezond bloedryk geftel, flerk voedzel, ge- 
ibrek van beweeging, enz. kunnen daar oor¬ 
zaak toe geeven : te groote gift van Ipaanfehe 
vliegen (d) , of diergelyke prikkelende genees¬ 
middelen , kunnen die ook veroorzaaken. 

Enigen tyd voor den aanval ziet men deLy- 
dende dikwils flil, droefgeeflig, met een neêr- 
geflagen befchaamd aangezigt; de pols en 
ademhaaling leuteren dikwils, en verfchillen in 
grootte en fterkte, in kleinheid en zwakheid; 
en deeze toevallen kunnen vermeerderd wor¬ 
den. Geduurende het toeval berft de Lyder uit 
nu tot lacchen, dan tot fchreien, wanneer ’er 
veele traanen geftort worden. Eindelyk , die 
aan deeze ziekte va£l zyn, fchynen zomwylen 
maanziek te zyn, en zeggen en doen dat ze niet 
.weeten. 

Voorte- 4. Als de toevallen hevig zyn, de aanvallen 
kenen, veele en langduurig, en inzonderheid, als de 

Lydende bloedryk is, ongetrouwd, en de ziekte 
oorfpronkelyk voortkomt van een vaftgezettc 
liefde, is ze moejelyk te geneezen , en verer¬ 
gert zomtyds tot eene geduurige dulligheid. 
Maar als de ziekte voortkomt van eene opflop- 
ping der maandftonden , bloedrykheid (e), of 
van een al te welluftig leven, word ze dikwils 
.geholpen. 

Levans-. 5. De fpys moet dun en verkoelende zyn, 
de lügt ook koel, en de beweeging matig. 

6, Ge- 
(d) Cantharides, (e) Plethorj. 



der geneeskunde. 
6. Geduurende het toeval, en inzonderheidG^nee. 

als ’er enige uitloozingen zyn opgeftopt, zoo zing 

tap aartflonds bloed af, en dat in eene merke- 
Jyke hoeveelheid : en geef naderhand de vol- ’ 
gende drank: 

Jq, Ceraf. Nigr. Jceti Vin. Alb. aa unc j. 
Sacch. Saturn. Camphor, aa fcr. Sacch. Alb. dr. ij. 
Laud. Liq. gtt. xL. m.f. haufius. Ook 

rjc. Aq. Font. unc xij. Succ. Limon. Acet. Fini 
Alb. ad unc].j^. Sacch. Alb. q.f. m. om voor ge- 
woone drank te drinken. 

7. De Tinêè. Afae Faetid. kan inwendig ge- 
geeven worden, cn de meefte van de ftinken- 
de middelen voor de opftyging voorgefchree- 
ven. Daar moet een Galbanum pleifler op den 
navel gelegd, en het volgende in dienllige tus- 
fchentyden gebruikt worden. 

9r. Oxycratif^^. TinS;. Afae Faetid. unc i]. Cam^ 
phor. Sacch. Saturn. Troch. de Myrrh, ad dr. ij. ƒ. 
injectio , om alle twee uuren of meer koud te 
gebruiken. 

8. Als dit niet helpt, herhaal dan het flaap- 
middel (f); en als de aanval nog vermeerdert, 
kan de Lyder bevolen worden een koud bad te 
gebruiken. De blaastrekking zal ook zomtyds 
van dienll zvn. 

9. Als het toeval eens over is, om dan de Om de 
wederkomll'daar van te beletten, kunrten zul-inftor- 
ke uitloozingen als aderlaating , en herhaalde 
verzagtende purgeermiddelen dienftig zyn. unmen 
Wei, teffens met het gebruik van koude ba¬ 
den , een maand of twee lang gedronken, is 
insgelyks van dienfl: bevonden. De klylteeren 
iiebben ook haar gebruik, maar ze moeten niet 

Bs te 
(f) Opiata. 
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te prikkelende zyn , en gemengd worden met 
Hinkende middelen tegen de opflyging, SaL 
Prunell. Sacch. Saturn,, 

lo. In bloedryke geftellen kunnen de vol¬ 
gende pillen en Amandeldrank (g) met voor¬ 
deel gebruikt worden. 

ife. Gumm. AJae Faetid. Camphor, Sacch, Saturn, | 
Pil, MattK Sem, Hyofcyam, a& dr, Tereh, Ven, '• 
dr, ij. Syr, Litnon, q.f. f, Pilulae No, viij. e qua^ 
libet dr, j. om ’er tweemaal daags vier van te 
neemen met iets van de volgende drank. 

ijr. Sem. Quat, Frigid, Maj. ad dr, ij. Amygd» 
J)ulc. Excort, Sem, Papav, Alb, ad uncj. Decoct, 
Hord. & ij. Sal, Prunell. unc^. f. emulfio^ cuiadd^ 
Syr, Limon. unc ij. Of 

Sp. Nitr. Dulc. dr. ij. Sp. CC. Tinct. Afae 
Faetid. Succin, ad dr.j, om'er xxx. droppels naar 
believen van te neemen, met vier lepels van de 
volgende drank. 

Syr. Limon. unc ij. Fin. Alb. unc iv. Aq. 
Plantag. unc viij. m. 

Ats’tvan II. Als ze verergert tot een dulligheid (h), 
Spaan, moet het naar gelang behandeld worden. Als 
vïe^ e voortkomt van te groote gift van ipaanfchc 
V legen ^ Zullen Amandelmelken, met Arabi- 

fche gom vryelyk gedronken, teffens met mid¬ 
delen uit de Kampher , gemeenelyk de genee- 
zing uitwerking. 

GROENE ZIEKTE (a). 

Oni'* 

fchry- 
ving. 

I. T^e Chlorojis of Groene Ziekte word om- 
JlJ fchreeven te zyn eene verftopping in de 

va- 
(g) Emulfïo. (h) Mania, (i) Cantharides, 
(a) Chlorofis. 
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vaten der lyfmoeder van jonge vrouws-perzoo- 
nen, in of omtrent den tyd der volwaflènheid, 
verzeld met dikheid dervogten, bleekheid, of 
een zaluwe groene kouleur van het aangezigt, 
moejelykheid van ademhaaling, walging, en 
verkeerde eetlufl (b). Ze word anders genoemd 
de witte koorts, de verliefde koorts, de vrys- 
terziekte, en de witte geluw (c). 

2. Ze fchynt zomtyds voort te komen van Oor- 
eene verandiring der vogten, omtrent den tyd 
dat de maandftonden (d) eerft beginnen te vloe- 
jen, of van een verltopping daar van^ inzon¬ 
derheid als ze verzeld is met de witte vloed (e). 
Ze kan ook voortkomen van eene verftopping 
in de ingewanden , of een flappe flaauwe be- 
weeging van het bloed, ’t zy natuarlyk of ge- 
kreegen door Hike, gemakkelykheid, of gebrek 
van beweeging; en dit is buiten twylFel het ge¬ 
val , als de ziekte die geenen overkomt, die te 
jong zyn om opftyging (f J te hebben. Einde- 
lyk , word ze geoordeeld te kunnen voortko¬ 
men van een langduurig verlangen naar zeker 
byzonder perzoon, of de verwiüeling van een 
byzonder voor een gehuwd leven. 

3. Deeze ziekte komt zomtyds, hoewel zeId-Kente- 
zaam, aan kinderen van omtrent agt of negen kenen, 
jaaren , maar allergemeenfl: als zy dertien of 
veertien jaaren oud zyn, en duurt gemeenelyk 
tot dat de maandllonden voortkomen. Ze word 
gekend door de bleekheid van het aangezigt, 
of deszelfs blaauwe groene lootkouleurige, of 
geele kouleur. Het aangezigt is ook dikwils 
.opgeblaazen , k welk allerzigtbaarlt is in de 

oog- 

Xb) Malacia. (c) Iclerus Albus. (d) Menfes, 
(e) Fluor AlbjM. (f) Paffio Hyftcrica. 
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oogleden, inzonderheid na den flaap. Dedyën, 
voeten, en deelen omtrent den enkel zwellen 
en maaken kuilen tegen den nagt, inzonder¬ 
heid als de ziekte voortkomt van verftoppin- 
gen , zynde het geheele lighaam ook flap en 
zagt. Daar is eene algemeene ongevoeligheid 
en pyneloosheid, en de Lyder klaagt van een 
fpanning en zwaarte, inzonderheid omtrent de 
lendenen en uiteinden. Op eene fterke bewee- 
ging volgt ’er moejelykheid’ van Idemhaaling, 
verzeld met fpanning en klopping in de flag- 
aders van de flaapen des hoofds , pyn in het 
hoofd , opzwelling en fpanning van het weeke 
der zyden (g) , en zomtyds hartklopping (h). 
De pols is, in ’t algemeen gefproken, fnel en 
flap, gepaard gaande met koortsagtigheid, tef- 
fens met walging of verlies van eetlufl:, of an¬ 
ders een begeerte om zulke dingen te eeten die 
ongezond zyn , als kalk , kooien , fteenen, 
klei, enz. 

Voorte- 4. Deeze ziekte is zelden gevaarlyk, hoe¬ 
kenen. ze dikwils langduurig is; maar als ze ver¬ 

zuimd word , hevig is , voortkomt van eene 
opftopping der maandflonden, en verzeld gaat 
met de witte vloed, kan ze in vervolg van tyd 
zwakheid , fcirreusheid en onvrugtbaarheid 
voortbrengen. Als ze komt enigen tyd voor 
dat de maandflonden moeten gezien worden, 
word ze gemeenelyk geneezen als die voort¬ 
komen. Als ’er een witte vloed komt, na 
dat de Groene Ziekte is vaflgezet, is het een 
kwaad teken ; maar als ze komt voor en by 
de opflopping van de vloed der maandflonden, 
is ze dikwils fcheidende. Als de maandflonden, 

ge- 
(g) Hypochondria, (h) Palpitatio Cordis. 
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geduurende deeze ziekte , geregeld vloejen, 
word het voor een goed teken gehouden. 

5. De lugt moet dun en helder zyn; de Ipys Levens- 
verdunnende , warm , voedzaam , en aange- 
naam gemaakt voor het gehemelte. Geduurige 
matige beweeging is zeer dienftig, niettegen- 
llaande de moejelykheid en ongemakkelykheid 
die ’er mede verzeld gaat. De flaap moet ma¬ 
tig zyn , en genomen worden een behoorlyke 
affland na de maaltyd Alle Hartstogten, in¬ 
zonderheid droefgeeftigheid en wanhoop zyn 
zeer fchadelyk. 

6. Als de Lyder bloedryk is , zal de ader- Genee- 
laating dienftig zyn om de geneezing te begin- zing 
nen, en deeze moet gevolgd worden van dien- ^ 
llige purgeermiddelen gemengd met Calomela. fn™ y-** 
Als de maandftonden merkelyk verftopt zyn,zonder, 
of de tyd van haare eerfte vloejing fchynt op 
handen te zyn , moeten de purgeermiddelen 
zeer fterk zyn , en gegeeven worden omtrent 
de verwagte tyd, of wederkeering der omme¬ 
gangen (ij. In zommige gevallen , inzonder¬ 
heid als de Zieke jong is , helpt een braak¬ 
middel (k), gegeeven zynde voor de buikzui- 
vering. De voorfchriften der purgeermiddelen 
kunnen hier dezelfde zyn als in de Opftopping 
der Maandflonden : zie pag. 5, enz. Deeze 
purgeermiddelen worden of gemengd met dier- 
gelyke middelen , of gegeeven in zulke giften 
die haar doen werken als bloedveranderende 
middelen (1) , of een merkelyken tyd in het 
lighaam leggen eer ze werken , en helpen ge- 
m.eenelyk vry wel. "^Dus 

5c. Pil. Ruff. gr, XV. Sal. Chalyb. gr. v. 01. 
Sabitu 

(f) Periodös. (k) Eineticum. (1) Altcrantia. 
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Sabin. gU.], ƒ. pil. No. iij, om tegen den nagt te 
neemen tot tien of twaalf reizen toe, en "er wat 
witte \'^n boven op te drinken. Gtf 

1^. Tinêl. Sacr. unc£. Sp. Lavend. Comp. Th0. 
Cajior. ad dr. m. Sumat ut fupra. Of 

ije. Pulv. Caftor. Croci. Mjrrh. Rad. EUeb. Nigr, 
ad dr. j. Gumm. Ammon, dr. j. Sal. Chalyb.fcr. iv. 
Pulv. Aloes opt. dr. ij. 01. Cinnam. gtt. xv. Syr. 
e V. Rad. q.f. f. pil. x. e qualibet dr. j, om ’er alle 
nagt vyf van te neemen , en ’er wat boven op 
te drinken van Aq. Bryon. et Puleg. ad. Ook 

7. 9:. Elix. Ppt. Tinël. Chalyb. ad dr. ij. 
om ’er tegen den nagt xxx. droppels van te nee- 
men , naar vereifch van zaaken., met eenig 
dienftig vogt. 

g. In de tuflbhcntyden der purgeermiddelen, 
of na het gebruik derzelven , kunnen zulke 
Haalmiddelen (m), Ipeceryen en maandftondv 
dryvende middelen (n) , als voorgefchreeven 
zyn in het geval van de opflopping der Maand- 
Honden of Opftyging, met voordeel gegeeven 
worden. Zie II. Deel, pag. 19, enz. 

9. \Na het gebruik der dienftige purgeer¬ 
middelen , voor een behoorlyken tyd, in een 
jonger zoort van vrouws-perzoonen, of zulke 
die van een w^teragtig geftel zyn, kunnen wy 
voorfchryven op de volgende wyze: 

9f. Pulv. Chalyb. unc Spec. Diamb. dr. ij, 
Conf. Abfyntb. Rom. dr. vj. 01. Cinnam. gtt. iij. Syr. 
Croci. q.f. f. Eleëè. , om ’er tweemaal daags de 
grootte van een Notemuskaat van te neemen, 
en ’er vier lepels van de volgende drank boven 
op te drjnken. 

9:. Aq. Ceraf. Nigr. unc vj. Bryon, Comp. unc ij. 
Syr. 

(qj) Chalybeata. (n) Einmenagoga, 
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Syr, e Cort, Citr, Chalyb, aS> mc^. Sp. Lavend, Comp, 
Sal, Volat, 01, ad dr. j. m,f, Julap, 

10. Als deeze Ziekte t’eniger tyd niet ver- 
zeld mogt zyn met eene opftopping der maand- 
llonden, kunnen zulke openende middelen, als 
die te voren in de Geelzugt (o) zyn voorge- 
fchreeven , hier dienftig zyn : zynde de ver* 
teering (p) verfterkt door het gebruik van dien- 
ftige maagmiddelen (q) , of bittere fpeceryen* 
Zie L Deel, pag. 304, enz. 

11. Als de ziekte hardnekkig is, kunnen de 
koude baden , of ftaalwateren, gelyk die van 
Spa in Duitsland beproefd worden ; of een be- 
hoorlyk trekzel van de houten in kalkwater, 
met byvoeging van een weinig Tinktuur van 
ftaal, gedronken op de manier van flaalwate- 
ren, zal zomtyds dienftig zyn. Afkookzels, 
of andere bereidingen van de Cortex Peruvianus 
met Vin. Chalyb. TinSt. Helleh. Nigr. Cinnam, ^c, 
voor enigen tyd gegeeven zynde, zullen zelden 
miflen deeze Ziekte te geneezen, als de vogten 
flymig zyn, en het geftcl flap of wateragtig is. 
Maar als ze verzeld gaat met witte vloed, moet 
ze met opzigt daar op behandeld worden , als 
in het volgende Artikel. 

WITTE VLOED (a). 

I. 'PXe Witte Vloed is een overvloedige en ge- Om- 
U duurige vloejing van een dunne ftof uit 

de fcheede der lyfmoeder (b) , op de manier 
der maandftonden (c), of liever van een, drui- 
pert (d) 2. Dee- 

(o) lélerus. Cp) Digeflio. (q) Stomaehica, 
(a) Fluor Albus. ^ (b) Vagina Uteri. 
(c) Menfes, (d/Gonorrhoea. 
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Oor- 2, Deeze Ziekte kan voortkomen van eene 
zaak. verflapping der hooien (e) of klieren (f) in de 

lyfmoeder^ en fcheede , welke natuurlyk een 
witte ilymige ftof, maar in dit geval te over¬ 
vloedig , uitloozen. Ze word zomtyds veroor¬ 
zaakt door vallen, verrekkingen in de rug, bf 
eene opflopping der maandftonden. Ze kan 
ook de uitwerking zyn van de Venusziekte , 
welke, hoewel.geneezen , nogtans de klieren 
van de lyfmoeder in een verflapte Haat laat; 
miflchien door de veelheid der kwik of de 
herhaalde buikzuivering in de geneezing ge¬ 
bruikt , inzonderheid als het lighaam Zwak en 
flap is. 

Kente- 3- Volwaflène vrouws-perzoonen worden 
kenen, met deeze Ziekte zoo wel aangetaft als jonge. 

De veelheid der vloejing vermeerdert na flcr- j 
ke beweeging, vogt-affcheiding , enz. Ze is 1 

zeer dikwils wit, van een bekwaame dikte, en 
vloeit weg zonder pyn ,• nogtans, langduurig 
zynde, word haare kouleur veranderlyk, zyn- 
de zomtyds wit gemengd met geel, en anders 
van een dun waterig geitel, groenagtig en hel¬ 
lende naar het zwarte, fcherp , bytende, Hin¬ 
kend , en veroorzaakende de heete pis, en 
zomtyds verzweeringen (g). Als de vloejing 
geduurende den tyd der maandltonden ophoudt, 
en wederkeert na dat die over is , word de 
ziekte gemeenelyk niet voor een Venuskwaal, 
maar alleen voor een Witte Vloed gehouden. 
AIs de vloejing lang duurt, is ze in Haat groote 
zwakheid te veroorzaaken, inzonderheid in het 
naauw van de rug, een bleeke kouleur in het 
aangezigt, flaauwte, verlies van eetlult, wal- 

(e) Lacunae, (f) Glandulae. (g) ülcera. 
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ging, kwaade verteering (h) , zomtyds eene 
opflopping der maandftondetl , en anders een 
onmatige vloed derzelven ; en de vloejing 
lang duurende in zWakke gedellen , verergert 
zomtyds in een teering (i) en word doodelyk. 
’t Is zeer moejelyk de verfcheiden gevallen der 
Witte Vloed van een druipert (k) te onder- 
fcheiden. De pis is in ’t algemeen dik, troe¬ 
bel , flymig , en zomtyds ziet ze , als of ’er 
kleine draadeij of hairtjes m,ede gemengd waren: 
en ze fcheidt zoo vry geen neêrzetzel (1) af als 
in andere gevallen^ 

4. Deeze Ziekte is zelden dcodelyk, dan al- 
leen in zwakke geflellen als ze langduurig 
en zoo hevig dat ze veroorzaakt waterzugt(m), 
teering (n), uitzakking der lyfmoeder (o), en 
verzweeringen (p) in de piswegen ; of als de 
vloejing beilaat uit dunne Hinkende verrotte 
etter, of het gevolg is van de Venusziekte. 
Hoe langer die geduurt heeft, hoe moejelyker 
ze is om te geneeZen Ze is ook bezwaarlyk 
te geneezen, als ze voortkomt van groote ver¬ 
rekkingen , vallen, Hooten, enz. 

5. De fpys moet voedzaam zyn, of veel de- Levens, 
zelfde met die in de ,Teering is voorgefchree-'^7®* 
ven, en beflaat uit zoppen gekookt met Raf. 
CC. Ebor. Rad. TormentUL Biftort. Confol. Maj. 
Conf. Kofar. Rub. Ichtbyocoll. Fl. Rofar. Riibr. Gumm. 
Arab- Nuc. Mofch. Macis Cinnain., Sagoe en 
verHerkende gelyen zyn ook in dit geval varx 
groote dienft, gelyk die van harts-hoorn, enz. 
Zommigen drinken alle morgen, met een zeer 

II. Deel. C goc-' 

(h; Indigeftio (i) Contumptio. fk) Gonorrhoea. 
(1) Sedimentuin. fm) Hydrops, (n) Confiam itia. 
(o) Procidentia Uteri, (pj Uleus. 
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goeden iiitflag , een half loot huizenblas, ge- 
Imolten in een pint melk , en zoet gemaakt 
met fuiker. Matige beweeging, en een warme 
drooge Jugt, met het gebruik van melkfpys, 
geneezen dikwils van zelfs, na dat andere din¬ 
gen niet geholpen hebben. 

6. De aderlaating moet hier nagelaaten wor¬ 
den , ten zy de Lyder bloedryk is, of de maand* 
Honden verftopt zyn : uit vrees van haar te 
veel te verzwakken. , , 

Purgeermiddelen worden dienllig geoordeeld; 
maar men oordeelt dat men teffens daar mede 
geen Cahmeïa geeven moet, als de vloejing in 
haar begin is, maar in kleine hoeveelheid 
gezien word, en het geen Venusziekte is. 

Maar als ze langduurig is, de Hof dun, Hin¬ 
kend , en rottig; als ’er verzweeringen in de lyf- 
moedcr zyn; en byzonderlyk als ’er enige Ve¬ 
nusziekte is voorgegaan , en een deel van het 
vergift nog onderHeld word in het lichaam te 
blyven , moeten de kwikmiddelen (q) plaats 
grypen , en de geneezing verfchilt hier maar 
weinig van die van de Venusziekte zelve , al¬ 
leen moeten de purgeermiddelen (r) niet zoo 
hevig zyn , nog de Calomela in zulke groote 
giften gegeeven worden. 

7. Braakmiddelen (s) van Turpeth. Miner., eens 
of tweemaal herhaald om eene afwending (t) 
te veroorzaaken, zyn dikwils van groote dienH 
bevonden, en moeten in dit geval altyd gaan 
voor het gebruik der zamentrekkende midde¬ 
len (v) , als de geneezing zeer gemakkelyk 
rnaakeiide. Maar in zwakke geHellen, of daar 

de 

(q) Mercurialia. (r) Cathartica. (s) Emetica. 
(t) Revulfio. (v) Reltriiigenüa, 
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de ziekte niet zeer dringende is, kan Ipecacmnna 
genoeg zyn. 

8. Na de dienflige uitloozingen kan de vol¬ 
gende bolus met voordeel gegeeven worden. 

9f. Pulv. Rhabarb. dr.J^. Conf. Fracafl.f. m, dr.]. 
Laud. Liq. gtt. x. Puh. Cinnatn. Gumm. Tragac. 
ad fcr. Syr. de Mecon. q. f. ƒ. bolus, alle nagt 
te neemen, tot vier of vyf reizen toe. 

9. In den tuffchentyd : 
9*. Conf. Rofar. Riibr. Mithrid. ad iinc Boli 

ver. dr. vj. Cret. Alb. Pulv. Sang. Dracon. Terr. 
Japon, ad dr. ij. Spec. Diamb. dr. j. Zinzib. dr.£. 
Mach., Gumm. Tragac. ad fcr. j. Cinnam. dr.^. 
Pulv, Zedoar. dr. j. Syr. de Sympkyto q.f utf. EleSt., 
om ’er tweemaal daags de grootte van een No- 
temuskaat van te neemen, en ’er 'V’y'f lepels van 
de volgende drank boven op te drinken. 

9r. Aq. Germin, Querc.Planiag.aduncxv. Mirah. 
imc iij. Syr. e Corall. unc]. Sp. Lavend. Comp. uncj^. 
m.fjulap. Of 

Aq. Menth. Ceraf. Nig. ad unc iv. Cinnam. 
Tort, unc iij. Syr. de Rof. Skc. unc j. Sp. Lavend. 
Cump. dr. ij. m.f. Julap. 

10. De volgendeKonferf kan op dezelfde wyze 
genomen worden : 

Conf. Fracaft.f. m. Conf. Aurant. Theriac. Andr. 
ad dr. ij. Pulv. Gumm. Tragac. Rhabarb. Troch. de 
Corall. Puh. Succin. Cinnam. aadr.]. Gumm. Arak 
Corall. Ruhr. ppt. CC. Lap. Hcemat. Spec, Flyojcyam. 
addr.j.j^. Pulv. Ahim.Rup.dr.]. Rad. Tormentill. 
Pulv. dr. ij. Syr. Zinzib. q.f. m.f. EleSl., om ’er 
tweemaal daags de grootte van een Notemuskaac 
van te neemen , en ’er wat Tinéï. Rofar. Rubr, 
boven op te drinken. 

11. Of als pillen'aangenaamer zyn : 
Cumm. Arak dr. ij. Rejin. Flav. Puh. Cinnam. 

C 2 Cret. 
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Cret. Jib. Terr. Japon. Sang. Dracon. Alum. Rup. 
Ruh. Rhubarb, ad dr.] Boli Armen, dr. 1]. Tercb» 
Vmet q. f. f. pil, X. equalihet. dr. j, om ’er twee- 
of dnemaal daags vier van te neemen , en ’er 
wat roode wyn boven op te drinken. Of 

9^. Pulv. Gumm. Tragac Rhabarb. ad dr. ij. 
Croci. Mart. Adjiring. Majtich. Lap. Hcemat. CC. 
ppt. Corall. Ruhr. BqU Armen, ad dr. ij. 01. Cinnam. 
gtt. X. Balf. Peruv. dr. j. Tercb. Ven. q. f. u. f. 
inajja de qua formentur pilulaè , fcilicet x. e quaii- 
het. dr. j, om ’er tweemaal daags vvf van te 
rieemen. 

12. De Tereb. e Chio word zomtyds met een 
goeden uitflag in dit geval gegeeven , inzon¬ 
derheid als ze langen tyd gebruikt word. Maar 
de volgende pillen hebben den voorrang. 

9r. Pulv. Cmnam. Sacch. AlblJJ ad tincj^. Tereb. 
Venet. unc ]. Pulv. Glycyrrb. q. f. m.f. pil, viij. ex 
dr. j, om ’er ’s morgens en ’s avonds vyf of zes 
van te neemen. 

13. Als ’er koekjes (x) begeerd worden : 
Corall. Ruhr. Terr Japon. Boli Armen. Cret. 

Alb. Lap. Hcemat. CC. ppt. ad unc JJ. Pulv. Gumm. 
Arab. Tragac. Fl. Rqfar. hubr. ad dr.]. Pulv. Sacch. 
Alb. unc j.JJ. 01. Nuc. Mofch. Caryopbyll. Cinnam. 
ad gtt. V. Mucilag. Sem. Cydon. q. f. f. Trochifci 
dr. j. pendentes , om ’er dikwils één van, naar 
believen, in de mond te houden. 

JA.. Als de ziekte fchynt voort te komen van 
een verftuiking of verrekking , is het dienllig 
de volgende pleifter op het naauw van de rug 
te leggen. 

Empl. Oxycrcc. ad Hern, de Minio Fufc. ad 
dr. ij. 01. Succin. fcr. ]. m. et extendefuper alutam, 

in 
(x*) Trochifd. 

/ 
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in een langwerpige gedaante op de lendenen te 
leggen. 

15. Het volgende vogt kan voor gewoone 
drank gebruikt worden : 

Lign. Sajfafr. Guajac. ad unc iv. Rad. Biflort, 
Torme .till. Symphyt. Maj Polypod. Zedoar. ad uncj. j^o 
Cort. Aurant. unc ij. Cinnani. Zinzih. Cort. fVinter. 
contuf. ad unc j. Coque in Cerevif. Nov. non Ferment» 
cong. V. ad cong. iv. Colat. add Rafur. CC. Ehor. 
Bant al. liubr ad unc j. Heder. Terr. Agrimmi. 
ad m. ij. Succ. Centinod. Burf. Fajior. diillefoL 
Scabwf ad ^^j. Pajful. Sul. Encacinut. ««cxij. ƒ. 
cerevif. ƒ a. Of 

9:. Lign Sajfafr. Guajaci aa unc iv. Rafur. CC. 
Ebur. ad unc ij. Santal. Rubr. unc j. Coque in A'q. 
Calc. q. j. ut Jit Colat. cong.]. Sumat ter in die. 

16 Het volgende is met een goeden uitflag 
gebruikt t 

9. Gumm. Arab, unc £. Ichthyocoll. dr. ij. Conf 
Rofar. Rubr. unc]. Cinnam. contuf. dr. j. LacL 
Vaccin. Coque ad'^]y om het alle morgen 
geheel by het ontbyt te neemen. 

17 De volgende droppels kunnen tot de ge- 
neezing helpen. 

9r. Tinct. Terr. Japon. Sp. Lavend. Comp. ad 
dr. ij. m. , om ’er driemaal daags dertig drop¬ 
pels van te neemen met een glas roode wyn. 

18. In waterige geftellen, daar de klieren (y) 
verftopt zyn, en nodig gezuiverd moeten wor¬ 
den , moeten middelen uit Terebinthyn, en 
Piffebedden, gelyk in geval van Geelzugt (z),, 
gebruikt worden , eer men tot de zamentrek- 
kende middelen (a) voortgaat , gelyk ook op 
de tulTchendagen. Maar als de dingen, tot hier 

D 3 toe 
(7) Glandulae. (z) Iftcrus. (a) Reftringentia. 

In wate¬ 
rige ge- 
ftellen. 
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toe voorgefchreeven, niet helpen; als de ziekte 
hevig of een Venuskwaal is; of als de klieren 
verzweeringen hebben, moet het met de kwy- 
ling (b) bezogt worden. 

19. Als men by de zitplaats van het vogt 
komen kan met uitwendige middelen , kan de 
volgende infpuiting en rooking dienflig zyn: 
en ook als ’er gevaar is dat ’er in de deelen : 
vezweeringen zullen komen , in welk geval ; 
deeze ziekte hardnekkig kan worden. 

Rad. Gentian. Ariltol. Long. Terr. Japon, ad 
unc], Gumm. Myrrh, dr. ij. FoL Sabin. Fl. Rofar. 

Ruhr, ad m.]. Coque in DecoB. Hord. et Vin. Ruhr, 

ad unc xij. Colat. unc xij. add. Mell. Rofat. Tindt. 

Myrrh, ad unc ij. m. f injeBia , om tweemaal 
daags warm te gebruiken- 

Na het gebruik der infpuiting: 
Gumm. Guajac. Majtich. Thuris Gumm. Ju¬ 

mp. Benfoin. OUban. ad unc 'y Lign. Aloes. Fl. Ro¬ 

far. Ruhr. Lign. Rhod. aadr. vj. Cinnab. Nat. unc]. 

f. pulvis crajjus ex cujus dr. iij. ƒ. fuffitus ^ ’s mor¬ 
gens en ’s avonds te gebruiken. 

Als’t van 20. Als ’er nog enige vjoejing blyft, of als ’er 
eenzui- zuivere verllapping der deelen is , niet 
verLp- verzeld met verzweeririgen (c) of andere he- 
ping is. vige toevallen, 

Y}t. Fol. Menth. m. ij. Fl. Balaujl. Rofar. Ruhr, 

ad m. j. Cort. Granat. unc j. Coque in Aq. Ferrarior. 

ij. Colat. j. adde Nuc. Mofch. Caryoph. 

Zinzib. ad dr. ij. Iterum Coque ad j. Cui adde 

Vin. Ruhr. u.f. injeBiOy dikwils te gebrui¬ 
ken , of derzelver damp , zittende op een 
flilletje, of enige andere. gemakkelyke wyze, 
te ontvangen. 

VER- 
(b) Salivatio. (c) UIcus. 
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VERSLAPPING (a) van de BAN¬ 
DEN (b) DER LYFMOEDER (c). 

i./^p de Verflapping van de Banden der Om. 
Lyfmoeder volgen , of men meent dat fchry- 

’er op volgen, drie verfcheiden ziekten van het 
deel, namelyk nedervallen, uitzakken (d), en 
omkeeren (e) van de Lyfmoeder. 

Het nedervallen van de Lyfmoeder is het 
valleh derzelve in de fcheede (f) , zoo dat de 
opening daar van gemakkelyk kan gemerkt 
worden met de vinger of met het oog, buiten 
de kanten der fchamclheid (g). 

De uitzakking der Lyfmoeder is het geheel 
nedervallen derzelve, en het uithangen buiten 
de kanten der fchamelheid, maar op zulk eene 
wyze, dat niets van de binnenkant, dan de 
opening alleen zigtbaar voor het oog is. 

Maar als de Lyfmoeder dus laag nedervalt, 
! en teffens van binnen naar buiten gekeerd word, 

en nederwaarts hangt gelyk een vleefchige zak, 
met een oneffen ongelyke oppervlakte , word 

: de ziekte genoemd eene omkeering der Lyf¬ 
moeder. 

2. Deeze ziekten kunnen voortkomen van Oor- 
fferke beweegingen , vallen , fferk hoeden, 
niezen, lange duuring van de witte vloed (h), 
enz. inzonderheid als de vrouwen bejaard zyn. 
Ze worden meeft gezien in zwangere vrouwen, 
uit de zwaarte, die peril en ilérk drukt op de 
Lyfmoeder ; maar inzonderheid als de vrugt 

C 4 dood 

(a) Relaxatio. fb) Ligamenra. (c) Uterus. 
(d) Prolapfus. (e) Perverfio. ('f) Vagina. 

Labia Vulvae. (h; Fluor Albus. 
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dood is , in een kwaade geftalte ligt , of daar 
al te geweldig v/ord uitgehaald. Ze kunnen 
insgelyks komen , als de nageboorte (i) fl^rk 
vafl; zit aan de lyfmoeder, of voortkomen van 
zuigers (k) en valfche bevrugcingen , gelyk 
ook van hevige vlaagen ten tyde der verlos** 
zing, enz. 

Kcnte- 3. De nedervalling word gekend door een 
kenen, groote zwaarte drukkende op de fchamelheid ^ 

als de Zieke overeind (laat; de pyn is zeer he¬ 
vig als ze ftil zittep of den ftoelgang loozen, 
inzonderheid omtrent de plaats van het fchaam- 
been (1) en het heilig been (m); en dit is in even¬ 
redigheid met de trap van deeze ziekte. De 
pis word uitgelcosd met moejelykheid en fmer- 
telyke pyn. Eene bloedit!;e vogtigheid druipt 
door de vleefchige zak die buiten de lyfmoeder 
hangt. Eindelyk moet men opmerken,dat hoewel 
*er in ’t algemeen eene verllapping kan komen 
aan vrouwen in alle omftandigheden, nogtans 
de regte uitzakking zelden gezien w’ord , en 
nooit de omkeering, dan in, of aanflonds na 
de baaring, 

Voorte- 4 Eene gemeene verflapping is zelden ge- 
kenen. vaarlyk, hoewel ze meeft is in zwangere vrou¬ 

wen ; en hier met gropter moejelykheid ge- 
neezen word dan in andere , veroorzaakende 
zomtyds fiuiptrekkingen (n) , koortzen , en 
zelf de dood De uitzakking ^er Lyfmoeder is 
met gevaar verzeld, pis ze niet fchielyk her- 
fceld word ; zynde het deel zeer gereed tot 
verderving. De omkeering der Lyfmoeder 
3S veel meer gevaarlyk om de zelfde reden. De 

Lydep 

(i) S«con4,Inae. (k) Molae. (1) Os Pubis. 
(m) Os Sacrum, (nj Convulflo. 
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Lyder jong , en de ver flapping nieuw zynde, 
word de ziekte gemakkelyker om te geneezen 
geoordeeld dan anderzins, en des te ligter, 
als de Zieke niet zwanger is. Als ’er 
zoo iets is als de breeking der banden (o), 
word de ziekte voor ongeneefTelyk gehouden: 
en eindelyk is ze zoo veel te flimmer , als ze 
de Zieke verhindert van wandelen , de be- 
vrugting (p) belet, gevaar maakt van een mis¬ 
kraam (q), en de vloed der maandilonden (r) 
verflopt. 

5. De Zieke moet alle flerke beweeging ver- Lcvens- 
myden, de ruft toegeeven , en op de rug lig-'''^y®* 
gen, inzonderheid als ze zwanger is. Hoeft, 
en diergelyke, moeten, als het mogelyk is, 
belet worden. De zwaarte van het kind moet 
onderfchoord worden door een groote zwagtel, 
rontom den buik gebonden. De drank kanzyii 
roode wyn en water , mom-, jopenbier, en 
koffy , enz. De fpys moet enigzins zamen- 
trekkende , van een verfterkende natuur , en 
niet te vogtig zyn. 

6. In geval van een enkele nedervalling, en Genee- 
: als de Lyder bloedryk is, open dan een ader, zing der 
; en inzonderheid als ze enigen tyd zwanger is. 
1 Zamentrekkende infpuitingen kunnen nader- 
I hand met voordeel gebruikt worden, als 
; 9:. f/. Rofar. Rubr. Balaujï. Cort. Granat. aa 
\ dr. ij. Gurnm. Myrrh, dr, j, Infunde et coqiie in 

Vin. Rubr. unc xij. et Colat. unc viij. fint pro iu' 
jeciione. 

7- Als de Lyder hardlyvig is , kan ’er ook 
een zagce klyfteer gegeeven worden j maar die 

I C 5 moet 

I (o) Ligamenta.. (p) Conceptio. 
j (q) Abortio. (r) Meufes. 
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moet niet dikwils zonder groote noodzakelyk- 
heid herhaald worden. 

De inwendige middelen moeten van het za- 
mentrekkende zoort zyn, en de zuiverende (s) 
moeten Ipaarzaam gebruikt worden: maar als 
de klieren (t) der lyfmoeder vervuild zyn, en 
derzelver hulp vereilTchen, laaten ze dan ge¬ 
mengd worden met zamentrekkende midde¬ 
len (v) van het zoort der Terebinthyn. De 
zamentrekkende middelen in dit geval dien- 
ftig, verfchillen niet wezentlyk van die voor- 
gefchreeven zyn in de Buikloop (w), onmatige 
vloed der Aambeyen (x) , Bloedbraaking, en 
eenvoudige Dr'uipert (y), waar toe Wy dit der- 
halven brengen. 

8. Als’er een wezentlyke uitzakking der Lyf¬ 
moeder is, moet het deel aanftonds herlleld; 

’ en een zagte klyfteer , als ’er gelegenheid is, 
toegediend worden. 

Als de Lyfmoeder gezwollen of ontftoken is, 
kan ’er eerll een ftooving van warme roode wyn 
gebruikt worden ; dan moet ze met een zagte 
fyne linnen doek langzaam en allengskens her- 
fleld worden ; leggende de Zieke op dien tyd 
op haar rug, met haare heupen wat opgeligt. 
Na dat ze herfteld is, moet de Zieke haar bed; 
houden voor vyf of zes weeken; haare heupen 
geduurig opgeligt gehouden , en de beenen 
enigzins kruilTelings en zamengevoegd zynde; 
geduurende welke tyd, en daar na, als ’er ge¬ 
legenheid is , zommigen het draagen van een 
moederpil (z) aanraaden j waar van het be- 

proef- 

(s) Deterfiva, (t) Glarsdulae. (v) Adftringcntia. 
(w) Diarrhoea, (x) Haemorrhoides. 
iy) Gonorrhoea. (z)-'Pcli3riuin. 
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proeffle zoort is dat van kurk gemaakt word, 
’t zy rond of wat hoekig , met een gat in het 
midden, om doortogt te geeven aan de pis en 
maandftonden (a). 

9. Als de uitzakking der Lyfmoeder fchynt 
veroorzaakt te zyn door de langduurigheid van 
de witte vloed (b) , moet die met b^ehoorlyk 
opzigt daar op behandeld worden op de wyze 
te voren gemeld in dat Hoofdltuk; en inzon¬ 
derheid kan de rooking, daar voorgefchreeven, 
in dit geval van zeer grooten dienfl zyn ; zie 
pag. 38. Hier moet ook het gebruik der za- 
mentrekkende middelen vour enigen tyd aan¬ 
gehouden worden, teffens met een afkookzei 
van het pokhout ; of een weinig van de gom 
van dat hout kan genomen worden in een kleine 
hoeveelheid, metmerkelykvoordeel, allenagt 
als de zieke naar bed gaat. 

10. De omkeering der Lyfmoeder, gelykhetOmkce- 
genoemd word , is een zeer zeldzaam 'geval, ring der 
en daar zyn ’er die in gefchil trekken of het 
immer voorvalt; hoewel ’er weinig verfchil is * 
omtrent de verfchynzels (c) ; welke veele de¬ 
zelfde zyn, als of het geval wezentlyk w^as. Als 
het voorkomt, moet de Lyfmoeder zoo fchie- 
lyk herfteld worden, als mogelyk is, in haare 
natuurlyke ftaat, op de wyze , en met de om- 
zigtigheid boven gemeld; geduurende een dien- 
flig gebruik van zamentrekkende middelen, 
met alle mogelyke voorregten van rufl en ge¬ 
halte, voor een merkelyken tyd. Als deeze 
handelwyze niet helpt, is alles dat wy verder 
te doen vinden, alleen te maaken een bekwaa- 
me zwagtel voor den geheelen buik, of een 

dien- 
(a) Menflrua. (b) Fluor Albiis. (c) Phaenomena. 
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dienllige band , om het deel in zyne eigene 
plaats te houden , als het herfteld is ; groote 
omzigtigheid gebruikt zynde, op dat het door 
rekking, ofanderzins, niet weder uit zyn plaats 
zou gedrongen worden. 

OxNTSTEEKlNG van de LYFMOE- 
DER, SCHEEDE (a), enz. 

I. Lyfmoeder, Scheede, of randen der 
1-^ Schamelheid (b), worden zomtyds ont- 

floken, en zwellen, door een verftopping van 
den omloop des bloeds , in de vaten van die 
deelen ; of een breeking of doorknaaging der- 
zeiven , komende van een bloedrykheid (c), 
zwakheid der deelen, of aandoening van koude 
geduurende den tyd der maandelykfche ontlas¬ 
ting, of van het inwendig gebruik van Spaan- 
fche vliegen (d) , prikkelende moederpillen (e) 
of diergetyke. Het kan ook veroorzaakt wor¬ 
den door kwetzingen of kneuzingen der deelen, 
harde arbeid , ongemakken gekreegen in de 
verlofTing, drukking van de vrugt, op (topping 
der k:' amvloed (f), enz. 

2. De ontfteeking (g) van deeze deelen is 
gemeenelyk verzdd met een gezwel, hitte, 
pyn , opftopping van water , koorts , moeje- 
Jykheid van ademhaaling , braaking , en hik. 
Als ze voortkomt van eene opftopping der 
maandftonden, word ’er gemeenelyk ftinkende 
etter (h) op het deel uitgeloosd ; en als men 
het beziet, zal men zomtyds eene roodigheid 

en 

(a) Vagina. <'b) Labia Vulvae. (c) Plethora, 
(d) Canth irides. (e) Feflaria. (f) Lochia, 
(g) Inhammatio. (hj Ichor Foetidus. 



ïïER GENEESKUNDE. 45 

en opzwelling merken omtrent de fcheede, of 
de opening der lyfmoeder. Ais ze komt van 
harde en moejelyke arbeid, worden de meeile 
van de bovengemelde toevallen in een grooter 

.trap gezien ; met een gezwel of ontfteeking 
van den geheelen buik , waar op gcmeene- 
lyk-ftuiptrekkingen (i) volgen , die doodeiyk 
worden. 

3. De ontfteekingen in de uitwendige deelen Voorte- 
der fchamelheid (k) of fcheede , zyn zoo ge-d-enen. 
vaarlyk niet als die van de lyfmoeder zelve;- 
en als ze voortkomen van flerke beweeging, 
bloedrykJieid, enz. minder gevaarlyk dan als ze 
zyn van flagen, flooten, en moejelyke arbeid; 
waar van het gevolg , als het niet in tyds te 
hulp word gekomen , is of een fcirreus hard¬ 
nekkig aezwel, of dikwils de dood zelf; voor- 
namelyk als het verzeld is met ftuiptrekkingen, 
hik, koude deruiterfteleden 5 koud zweet, enz. 

4. Ligt en dun voedzel van een doorwaafle- Levens- 

mende kragt, beflaande uit zoppen , water-^^®* 
pap, broodnat (1), enz. word hier allerdien- 
üigfl geoordeeld. Vleefch-fpys moet niet, of 
maar zelden toegeffcaan worden , maar zulke 
die gemakkelyk te verteeren en liever gekookt 
dan gebraaden is. De beweeging kan in dit ge¬ 
val naauwlyks toegeftaan worden, en hoe meer 
de Zieke het bed houd, hoe beter. Te veel 
flaap is hier meer te agten dan te weinig. Moii- 
tige vogten worden in dit geval ondienllig ge¬ 
oordeeld , en wyn moet alleen in kleine hoe¬ 
veelheid toegeftaan worden. 

j. De aderlaating fchynt dienftig te zyn in Gense- 
alle ontfteekingen van de lyfmoeder en bylig- 

gende meen en 
(i) Convulilo. (k) Pudendum, (l) Panada, byzoa- 

der. 
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gende deeleri', en de hoeveelheid van bloed 
door de aderlaating uitgehaald , kan hier wat 
grooter zyn , dan gemeenelyk word weggeno¬ 
men , in geval de vloed der maandllonden (m) 
geheel verftopt is. 

6. Verzagtende purgeermiddelen kunnen na 
het gebruik der aderlaating dienftig worden. 
Gelyk ook verkoelende Amandel- (n) en gerlle* 
dranken (o), bereid met Gumm. Arab, Sal. Pru^ 
nell. Syr. Limon. Sp. Nitr, Dulc., in over¬ 
vloed gedronken. 

7. In de tuflchentyd moeten inlpuitingen en 
fpoelingen niet nagelaaten worden. Het vol- 1 
gende zal in alle gelegenheden dienen : 

Decobi. Hord. Gumm. Arab, unc Foh 
Malv. m.]. Coqueparum et Colat. add. Tindt. Myrrb. 
Sp. Vin. Camphor, ad unc]. Troch. Alb. Rhaz. dr. iij. 
Opa fcr.]. m.f. injeStio. Of 

7^. Aq. Plantag. Aq. Calcis, aa Mell. Rofat. 
unc ij. W2. ƒ. lotio. 

8. Of als de zalven, in haare natuurlyke ge¬ 
daante , onmiddelyk kunnen gelegd worden op 
de zitplaats der ziekte, 

Ung. Diapomphol. Alb. Camphor. DeJiccat.Ruhr, 
Tiitiae ad unc ]. Camphor, dr. ï]. Opii dr.]. Lap. 
Calamin. uncj^. m. f. unguent. , om ’er zomtyds 
een weinig van op het ontdoken deel te leggen. 

9. Als ’er geen doorknaaging (p) is, kan de 
volgende ftooving dienftig zyn : 

LaSt. Vaccin. umÏY. Sp.Pln. Camphor. Tin5i. 
Croci. Laud. Lig. ad unc^. m.f. fotuSy met linnen 
doeken warm te gebruiken naar vereifch van 
zaaken. Of 

(m) Flnxtts Menftruus. (n) Emulfio. 
(o) Ptifana. (p) Excoriati®, 
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Aceti Vin, Alb, Spf Vin Camphor, ad unc ij. 

Opa Soluti dr. j. m. f. fotus in eundem finem. 
Gemeenelyk zyn de doorwaaflemende mid¬ 

delen (q) in dit geval dienftiger, en minder ge- 
vaarlyk of pynelyk , dan die van eene te rug- 
dryvende kragt zyn. Om welke reden.deftoo® 
vingen , infpuitingen , of diergelyke uitwen¬ 
dige voorfchriften (r), liever voorzien moeten 
worden met warme ingrediënten , dan zulke 
die enkel tegen de ontlleeking zyn, wegens 
haare verkoelende eigenfchap. 

10. Als ’er gelegenheid is voor zuiverende 
middelen (s), kunnen piifebedden en middelen 
uit Terebinthyn naar gelang gebruikt worden. 
Maar om eene afwending (t) der vogten van 
het deel te maaken , en de geneezing te ver- 
haaften, zal het zomtyds dienftig zyn een 
braakmiddel (v) te geeven , en dat twee- of 
driemaal na dienftige tulTchentyden te herhaa- 
len. In geval van groote ongemakkelykheid 
en ruftelodsheid, is het dienflig inwendig 
flaapmiddelen (x) te geeven , als ’er gelegen¬ 
heid zyn zal. 

11. Als de ziekte voortkomt van een harde 
of moejelyke arbeid, kan warme witte wyn of 
melk, met een weinig brandewyn, dikwils in- 
gefpoten worden. Maar als de kraamvloed (y) 
is opgeftopt, moet dezelve bevorderd worden, 
inzonderheid als deeze verftopping oorfpronke- 
lyk oorzaak geeft tot deeze ziekte, nadien wy 
anders met reden op de geneezing niet hoopen 
kunnen. 

SCIR- 

(q) Perfpirativa. (r) Formulae- (s) Deterfiva. 
(t; ilevulfio. (v) Emeticum. (x)Opiata. (y) Lochia. 
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SCIRREUSE GEZWELLEN, e« 
KANKERAGTIGE VERZWEE- 

RINGEN (a) IN DE LYFMOEDER. 

Om- 

fchiy- 
ving. 

Oor¬ 
zaak. 

Kente¬ 
kenen. 

I. 'C'en Scirreus Geziiiel in de Lyfmoeder is 
X_L een zwelling van derzelver klieren (b), 

waar door haare grootte of z^menftel tegen- 
natuurlyk vermee-rderd word : en als de fcir- 
reiife gezwellen tot verzweeringen komen , 
word het gemeenelyk een Kankeragtige VerzwC' 
ring genoemd. 

2. Dit kan, in’t algemeen, dezelfde oorzaak 
hebben als een fcirreusheid in de lever, of enig 
ander klieragtig deel : maar in ’t byzonder 
kan het voortkomen van eene opfiopping der 
maandftonden of kraamvloed, van zuigers (c), 
van harde arbeid, of geweld aan de lyfmoeder 
toegebragt in het uithaaien van de vrugt. 

3. De tekenen van een fcirreus gezwel in de 
lyfmoeder zyn hardheid en tegenftand op de 
plaats der zelve ^ met een gevoel van zwaarte 
als of de lyfmoeder neder zou vallen inde fcha- 
melheid (d); ’t welk voornamelyk op te merken 
is, als de Zieke over eind ftaat: maar als ze 
zit of ligt drukt de zwaarte op den regten 
darm. Dit is gemeenelyk zonder koorts, of 
hevige pyn, ’t welk het zelve onderfcheidt van 
eene ontfleeking (c) van het zelfde deel. Als 
het voortkomt van verpoppingen , word het 
gekend door de toevallen die het voorgaan of 
verzeilen. Als het den hals der Lyfmoeder 

aan* 

(a) Ulciis Cancrofum- (b) Glandulae. 
(c) Mola. (d) Pudendum, (e) Inflammatio, 
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aantafl, word het gekend om dat dat deel in 
grootte toeneemt, en zig hard voordoet in het 
aanraaken; en als het den grond der lyfmoeder 
heeft aangetaft, kan het gevoeld worden door 
de hand te drukken op de plaats van het fchaam*- 
been (f). Het word onderfcheiden van een 
zuiger, om dat, indien in de laatfle de maande 
Honden al vloejen, het zelve zeer ongeregeld 
is; de borften zwellen en bevatten zomtyds 
melk; maar in geval van een knoeftig gezwel 
in de lyfmoeder, als de maandftonden vloejen> 
dan vloejen ze geregeld, en op haate gewoonc 
ommegangen; en de borften zyn nu gemeene- 
lyk kleiner dan gewoonlyk. Als dit gezwel 
genegen is om te verergeren tot een kanker of 
verzweering, vermeerdert de pyn , word 
fcherp, prikkelende, en fteekende; en als heC 
gezwel in den hals der lyfmoeder is, vertoont 
het zig ongelyk , niet kwalyk gelykende naar 
een tros druiven, en van een blaauwe of zwarte 
kouleur; de aders die het omringen zyn zwart- 
agtig, opgezwollen, en fchynen als zoo veele 
wortels daar uit voortkomende ; en eindelyk 
als het verzweert, of verandert-in een kan- 
keragtige verzweering , ftort het een vuile 
ftinkende ftof uit, van een bruine of zwarte 
kouleur, van een zeer kwaaden reuk, niet zelden 
etteragtig, of met bloed gemengd; en zomtyds, 
als ’er enige groote vaten doorknaagd zyn, vloeit 
’er zulk een overvloed van bloed, dat het leven 
van de Lydende in gevaar is. By deeze toevallen 
kan gevoegd worden een verborgen koorts, be- 
naauwdheid, walging, hitte in de fchamelheid, 
fcherpheid der pis , enz. ’c Is opmerkelyk, 

II. Deel. D dat 
(f) Os Pubis. 
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dat deeze kankers dikwils kotnen , na dat do 
tyd van kinderbaaren en der maandftondea 
over is. 

Voorte- 4. Alle knoeftige gezwellen zyn moejelyk té 
kenen, geneezen , en zoo veel te meer als ze groot, 

Hard , en langduurig zyn , gepaard met een 
joiobbelagdg geftel. De uitkomil daar van is 
altyd onzeker. Kreeftgezwellen in de Lyfmoedef 
worden gezegd ongeneeflelyk te zyn, *t zy in 
de Haat van gezwellen of verzweeringen ; en 
te meer wegens de geduurige ontlafting der 
dikke vogten op het deel : nogtans hebben 
zommigen met knoefl- en kreeftgezwellen in dc 
Lyfmoeder een merkelyken tyd geleefd eh 
men fchynt eindelyk haare dood aan andere 
oorzaaken te moeten toefchryven. 

Levens- 5. Ligte fpyzen zyn hier de allerdienftigfte. 
Alle geellryke vogten , inzonderheid die met 
mout gebrouwen zyn , worden fchadelyk ge¬ 
oordeeld. De gewoone drank, met de op- 
droogende houten bereid, word voor een 
dienftig vogt .gehouden om geduurig in dit ge- 
-val gedronken te worden. De ipys moet ligt 
en gemakkelyk te verteeren zyn, en de bc- 
‘Weeging matig. 

Genee- Als de Lydende bloedryk is , de maand- 
zing in ftonden opgeftopt, of onlangs geheel opgehou- 
dc (laat js het dienftig de geneezing met de ader- 

laating te beginnen , en naderhand een zeer 
verzagtend purgeermiddel te geeven. Als zui¬ 
verende middelen (g) kragtig genoeg geoor¬ 
deeld worden, om de verflopping in de klieren 
der lyfmoeder te verdryven , kunnen ze de 
zelfde zyn met die in de Geelzugt (h) zyn 

voor- 
(g) Detergentla. (h) Icterus, 
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Vóorgefchr^even. Als de ziekte hardnekkig is ^ 
kan het zeer dienilig zyn twee of drie braak¬ 
middelen (i) van TurpetL Miner, te geeven^ 
om eene afleiding (k) te maaken. En geduu- 
rende het gebruik van zulke middelen, als d^ 
pyn hevig is, moet ze door flaapmiddelen (J), 
gegeeven op dienftige tuflchentyden, geitild 
worden. Maar indien niets van dit zoort vrugt 
doet, kan de kwyling (m) aangeraaden wor¬ 
den. Om het lighaam daar te beter toe te be¬ 
reiden zal het zeer dienftig zyn, dat de Zieke 
verfcheiden dagen van te voren een warm bad 
van melk en water gebruikt, want dit word 
geoordeeld een kragt te hebben, om knoeflige 
gezwellen te ontbinden en te verzagten. 

7. Als het gezwel tot zweering (n) komt, en Iti 
in een verzweering (o) verandert, kan het ge- 
zuiverd worden met de volgende infpuiting: 

DecoSt, Hord.fS:]. Balf. SuIph, Tereb, Capi’O, 
Ter eb. Venei, ad unc^. Balf. Peruv. dr. ij. w. ƒ. 
injeëlio, twee- of driemaal daags te gebruiken. 
Dienfl;ige purgeermiddelen moeten in dit geval 
op behoorlyke tuflchentyden herhaald worden; 
en by gelegenheid een braakmiddel (p) van 
Turpeth. Miner., ten zy ’er eene kwyling (q) op 
volgde, welke waarfchynelyk de geneezing zal 
uitwerken , als men behoorlyk agt neemt op 
de verzweering (r) , geduurende den tyd der 
kwyling, en na dat die over is. 

8. De flof der verzweering is zomtyds Z-eer 
3ytende , en verteert de nabyleggende bloed¬ 
vaten van het deel, waar uit ligtelyk eene he- 

D 2 vige 

(i) Emetica. (k) Revulflo. (1) Oplata. 
(m) Salivatio. (n) Suppuratio. (o) UIcus. 
(p) Emsticum. (q) Salivatio. (rj Ülcus. 
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vige bloedftorting fs) volgen kan : om welke 
te floppen het dienflig is dat de Lydende altyd 
iets in gereedheid heeft als het volgende : 

Jq. Caïcis Vin^ Rubr. ad unc iv. Aceti OpL 
unc ij. Vitriol Rornan. Alum, Rup. ad dr, vj* Sacch, 
Sat, dr. ij. m. ƒ. folutio. 
' Maar als dit zeer pynelyk is in het opleggen, 
moeten ’er kompreflen, in heete Terebinthyn- 
olie gedoopt, in derzelver plaats gebruikt 
worden. 

9. Öe verzweeringen plaatzen zig gemeene- 
lyk in den hals , en maar zelden in den grond 
der lyfmoeder, en kunnen zeer ligtelyk voort¬ 
komen van enige Venuskwaal. Alle dezelve 
zyn moejelyk te geneezen , wegens de natuur- 
]yke vogtigheid van het deel. Als ze komen 
op den grond der lyfmoeder , kunnen ze niet 
anders met voordeel behandeld worden dan 
door infpuitingen. Waar toe de dienflige mid¬ 
delen zulke zyn als Bal/. Peruv. Balf. Sulph. Tereb. 
Tindt. Myrrh., Sc. Maar als ’er verzweeringen 
komen in den hals der lyfmoeder, en de etter 
flinkende is, zal men die eens daags verbinden 
met de volgende zalf: 

9:., Liniment. Arcceiunc Prcscipit. Rubr. Lae- 
vigat. Myrrh. Rad. Arijlol. Long. ad dr. j. Balf. 
Perwü. dr.^ m.f. unguentum. 

10. En om de geneezing gemakkelyk te 
maaken : 

Cinnab. Antimon. fcr. ]. Gwnm.Guajac.fcr.^. 
Conf. Cynosh. q.f.f. bolus, enige weeken alle nag** 
ten te neem en. 

In den tuffchentyd kunnen braakmiddelen 
uit Turbith. , purgeermiddelen met kwik , en 

zweet* 
' (s) Haemorrhagia. 
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xweetdry vende gewoone dranken, naar gelang 
gebruikt worden. 

HEET VUUR CO en VER¬ 
STERVING (b) IN DE 

LYFMOEDER (c). 

I. TTet Heet Vuur dex Lyfmoeder is een be- 
Jn ginnende verfterving of van enig 

daar van , of van de geheele ; welke , als ze 
volkomen, en het deel zoo verftorven is, dat 
het geen gevoel heeft, het Koud Vuur (d), of 
of Sideratio genoemd word. 

2. Het kan voortkomen van ontfteekin-Oor- 
gen (e) , ettergezwellen (f), fcirreusheid, qf^aak. 
verzweeringen; gelyk ook van een vrugt flerk 
op de Lyfmoeder drukkende , of zuigers (g) 
daar aan vafl zittende , van het bederf eener 
doode vrugt, ophouding der nageboorte (h), 
kwaadaardige verzweeringen, Venusziekten-, 
witte vloed (ï), flagen, ftooten, enz. 

3. Als het Heet Vuur (k) eerfl begint in de Kenter 
Lyfmoeder, word ’er een grooter hitte gevoeld kenen» 

in het deel dan gewoonlyk: de pols is zwak en 
friel; de aangetaile deelen worden eindelyk 
koud , zagt, blaauw , en zwart, gelyk een 
doode en- bedorven romp ; wanneer nu de 
ziekte verandert is tot koud vuur (1), blyven 
ze zonder enig gevoel, ’t zy men het fnyd of 
fteekt met een fcherp werktuig, terwyl een 
Hinkende doode^damp daar uitwaaflemt« 

D 3 4. HeC 
(a) Gangraena. fb) Moïtifïcatio. (c) Uterus. 
(d) Sphacelus. , (e) Inflamraatio. (f) Abfceflus» 
(g) Motie. (h> Secundinae. (i) Fluor Albas», 
(k) Gangraena. (1) Sphacelus. 
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Voorte- 4, Het Heet Vuur in den grond of lighaam 
iiepen. lyfmoeder word ongeneeflelyk geoordeeld^ 

en is gemeenelyk doodelyk ; maar als het in 
.den hals "of fcheede derzelver is, kan het uit¬ 
genomen worden , maar niet de geheele lyf¬ 
moeder , met veiligheid, gelyk zommigen zig 
verbeeld hebben. 

Levens- 5. De fpys moet hier dun zyn, enigzins zuur, 
warm, en prikkelende. 

Genee- 6. De inwendige middelen worden maar 
siPS* van weinig kragt in de geneezing geoordeeld. 

. Evenwbl kunnen dienflige kookdranken van de 
-houten bezogt worden, teffens met fterkehart- 
fterkende Tm) en zweetdryvendc middelen (n). 
Met deeze kan uitwendig de volgende infpui- 
ting gevoegd worden: 

TinSt. Myrrh. Sp. Fin. Camphor. Mell. Mgypt, 
Sp, Sal. Ammön. ad unc ij. m.f. injeëik. 

Wieken, gedoopt in dit vogt, kunnen ook 
heet op het deel gelegd worden ; ’t welk ge-' 
vlymd zynde , kan het verbonden worden 
met Üng. Migypt- , BalJ. Sulpb. Tereb., of 01. 
Tereb. warm gemaakt. Zommigen raaken het 
deel aan met het Caujiicum Lunare , andere 
pryzen het werkelyk brandyzer (o), en onder- 
tuffchen kan de volgende ftooving enigen 
dienh: doen. 

7, Rad. Arijiol Long. Gentian, ad unc j. Fol. 
Ahfynth. Cemm. hlicotian. Scord. ad m. ij. Sem. Ur- 

Urent. unc j. Coque in Aq. Font. q.f. Colat. # 
add. Tind;. Myrrh,. Sp. Fin. Camphor. Sp. Suf. 

.^mmon. Tinct. Canthar. ad unc ]. ^. m. f. fotus Vti 
injecM, dik wils warm te gebruikem 

Maar 
(ïp) .Csïdiaca. (Tl) Alexipharmaca; 
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Maar daar het gefchieden kan , is het dt* 

zekerfte weg, aanftonds het verftorven deel 
uittelhyden , ’t welk zomtyds met een goeden 
uitflag gedaan is. Hoewel men het met reden 
veel beter verwagten kan van het gebruik dèf 
Cortex, volgens eenenieuwe uitvinding *. 

ON VRUGTB AARHEID Ca> 

I. I^e Onvrugtbaarheid is zulk een ftaat van Om- 
het lighaam , dat het ongefleld word Icliry- 

om, na het gebruik der natuurlyke middelen, 
bevrugt te worden, of het geflagc voort te 
planten. 

2. De oorzaaken der Onvrugtbaarheid zynOor. 
verfcheiden; als het gebrek van een behoorly zaak. 
ken ouderdom; een teeringagtig, wateragtig, 
of koortzig ziekelyk geitel, een gezwel, ver- 
Itopping , eeltagtigheid (b) , lidteken (c) of 
verdraajing (d) der lyfmoeder; een verftopping 
of gebrek der maandllonden, de witte vloed (e), 
welke door langduurigheid de klieren (f) der 
lyfmoeder zeer kan verflappen , eene onbe- 

! kwaamheid om het mannelyk zaad te houden 
! en te koelteren ; het net (g) op de opening 
I der lyfmoeder drukkende en die toefliiitende, 
I en eindelyk eene naauheid of ondoorgangbaar- 
heid van de fcheede (h) en lyfmoeder. De on¬ 
vrugtbaarheid kan ook voortkomen van enig 
gebrek in den man , gelyk een zwakheid vm 

D 4 zaada^ 
(a) Steriliras. (b) C^Ilofitas. (c) Cicatrix. 
(d) Diftortio. (e] Fluor Albus. (f) Glandular, 
(g) Omentuia. (h) Vagina. 

* Wy ftellen uit van deeze ontdekking te fpreekcB^ 
tot daar onze Scliryver vaa ’tHeet Vuui ia ’t akemesii 
kandch. 
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zaad , gebrek van eene behoorlyke opftyving 
der roede; hevige of kwalyk geneezane Venus¬ 
ziekten , een ruwe levenswys , een afgefleeten 
gellel, enz. 

KentC’ 3* -Als ’er werkelyk een gezwel gezien word 
Kenen, in de vaten der lyfmoeder ; als de maandfton- 

den verflopt zyn ; als de witte vloed (i) lang 
geduurd heeft; als de Zieke zeer vee of groot 
is, en door het gebruik der behoorlyke mid- 

.. delen niet bevrugt word , kunnen deeze toe¬ 
vallen voor oorzaaken of tekenen der Onvrugt- 
baatheid gehouden worden. Zoo de lippen-der 

,7 Fchamelheid (k), of de ingang der fcheede ge¬ 
floten zyn, is het klaar voor het gezigt; maar 
als de opening der lyfmoeder geüoten is , is 

‘ « het moejelyker om te kennen, terwyl de Zieke 
nog jong istot omtrent den tyd der maand- 

■flonden; op welke grooce pyn en zwaarte ge¬ 
voeld worden in de vaten der lyfmoeder, ver-i 
oorzaakt door de ophouding der ftof van den 
vloed der maandflonden ; de buik zwelt, de 
Zieke word walgagtig; en zomtyds word ’er 
-een gezwel gemaakt in de holligheid der lyf¬ 
moeder, De andere tekenen of oorzaaken der 
pnvrugtbaarheid kunnen beft gekend worden 
door eigen onderzoek van de daar in belang 
hebbende Zieke, vergeleken met het geen door 
de befchouwing geleerd word. ; 

Voort?' 4- Het is zeer onveilig eene toekomende On- 
Kenen, vrugtbaarhe.id te voorzeggen uit eene die te¬ 

genwoordig is ; zelf fchoon ’er eene geheele 
opftopping der maandftonden , of een lang- 
duurige witte vloed is. Maar als wy eens ze¬ 
ker zyn dat ze komt wegens verzweeringen (I), 

eefe 
(b Fluor Albus. (k) Pudeudi. (I) ülc.us^ 
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eeltagtigheden (m), enz. in de deelen, kan 
men niet roekeloos zyn met te zeggen dat de- 
bevrugting (n) ondoenelyk is, tot dat die zyn 
weggenomen. Als ’er een geheel gebrek van 
oplly ving der roede, of van zaad aan de Zyde 
des mans is, word de voortteeling in alle op- 
zigten onmogelyk verklaart, en de ziekte ge- 
meenelyk voor ongeneeflelyk gehouden. Als 
de Scheede * natuurlyk ondoorboord is , gelyk 
zomtyds gebeurt in jonggeboorene kinderen, 
word het in weinige dagen doodelyk , zonder r 
de werking der Heelkunde , wegens de ophou- 
ding der pis. Als de lyfmoeder natuurlyk met 
een vlies gefloten is , kan het van een kwaad 
gevolg zyn, ten zy men het wegfnydt voor het 
huwelyk, of het eerfte v|oejen der maandflon- 
den. Eeltagtigheden en gezwellen der deelen 
zyn ook gevaarlyk, en dikwils verzeld met 
kwaade omflandigheden. 

5. Als de Onvrugtbaarheid fchynt te moeten Levens* 
j toegefchreeven worden aan enige byzondere 
I ziekte , moet de levenswyze , die men houd, 
i .daar opzigt op hebben. Maar als. het komt 

4oor een zaadelyke zwakheid, of gebrek van 
D 5 op. 

(m) Callofitas. (n) Conceptio. 
* Wy moeten hier door het woord Scheede niet al- 

leen verftaan die opening , welke van de uitwendige 
fchamelheid naar de lyfmoeder gaat;. maar die geheele 
plaats der fchaamdeelen , die zoo wel de opening der 
fcheede, als der pisgang in zig bevat : voor deeze ge¬ 
heele opening kan een vlies groejen, ’twelk zoo wel de 
•uitloozing der pis , als den toegang tot de lyfmoeder 
.verhindert : maar in andere gevallen , gelyk zomtyds 
gezien word, wanneer de maandftonden niet konnen door- 

. xdoejen , of de baaring belet word , kan de opening 
•der fcheede alleen verllopt zyn, terwyl die der pisgang 
ppen blyft, • 

\ 
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opftyving dér roede , dan moet de fpys voed¬ 
zaam , enigzins zamentrekkende, gemakkelyic 
te verteeren, en matig gezouten zyn. Sterke 
zoppén, geleyen, broodnat, enz. worden hier 
dienlHg geoordeeld. De beweeging moet ma¬ 
tig zyn, de lugt helder en koel; de flaap niet 
te veel; en in de huwelyks-pligtcn moet ’er 
voor enigen tyd groote matigheid gebruikt 
Worden. 

®enee- 6. Ter voorbereiding tot de algemeene ge- 
»ing in xieezing der Onvrugtbaarheid, is het dienftig 
’taige- uitlóozingen te gebruiken , ten zy enige by- 

'Zondere toevallen dat verbieden ; gelyk ader- 
laating, verzagtende purgeermiddelen, en een 
zagt braakmiddel (o), inzonderheid als de Ly- 
dende bloedryk, of .kwalyk gefteld is, om dat 
de meefte der middelen, die in dit geval voor- 
gefchreeven moeten worden, uit de fpeceryen 
beftaande , of fterk voedende zyn , anderziös 

■ brandige ziekten , als zydewee (p) , longont- 
flecking (q), enz. kunnen voortbrengen. 

7. Na de behoorlyke uitloozingen. 
%. Rad, Satyr. Eryng. Cond. aduncy. Puh.Cin-^ 

itam. Sem. F^nic. Dulc, Zinzib. Cond, ad unc 
Rad. Contraj. Rad. Angel. Hijpan. Macis. ad dr. j, 
Troch. Viper, mc j. Sued Kerm. dr. vj. Tinct. Can- 
that . dr. £. Syr. Caryoph. q. J. f. Elect., om ’er 
tegen den nagt, ’s morgens en ’s avonds ten 
vyf uuren , de grootte van een Notemuskaat 
van te neemen , en ’er drie lepels van de vol- 
.gende wyn boven op te drinken; 

Vin. Canar. ■0? iv. Caryophyll. Nue. Mefck 
Pipr. Long. Sem. Cardam. Min. Rad. Serpent. Vir-^ 
gin. Coccinell. ad dr. j. R. Syr. e Coit. CUr. mc iv. m. 

OT 
(o) Emeticum. (p) Pleuritis, (q) PeripneumoiuiSt • 
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Of 

g. Conferv. Flawed. Aurmt. nnc, ]. Theriacj 
Androm. Confect, Alkerm. ad unc^. Spec. Diambr, 
Cort. Winter. Puh. Croci. Sem. Cardam. Min. Pulv. 
Carui. Nuc. Mofch. Serpent. Virgin, Carycpbyll. Arbi 
mat. ad dr. j. Carnis Viper in. me j. Syr, Balfam, 
q. f. f. elect., om ’er driemaal daags de grootte 
van een Notemuskaat van te neemen , en 'èr 
vier lepels van het volgende trekzel boven op 
te drinken. 

9-, Puh, Cinnam. urn j. Sent. Feenic. Dulc. con^ 
tuf. Fl. Lavend, ad unc^. Zinzib. Rad. Angel. 
Hifpan. Contraj. Macis. Coccinell. ad dr. Vin, 
Canar. fè iv. Infunde f. a. et Colat, add. Syr. Croci, 
Caryoph. ad unc ij. 

9. Als ’er een bolus begeerd word; 
9r. Puh. Croci. Spec. Diamb. Rad. Contraj. ad 

gr. v, 01. Cinnam. gtt. ij. Conf. Alkerm. i^.ff. bolus,. 
Of 

19^. Rad. Angel. Hifpan. Puh. Cinnam. CaJlor.Sal. 
Viper, ad gr. Y. Mithrid. fcr. l]. Ol.'Nuc. Mofch, 
gtt. ij. Syr. Caryopb. q. f m.f. bolus. Of 

' 9?. Rad. Serpent. Virgin. Spec. Dianthos. Puh, 
: Carui. Nuc. Mofch. ad gr. v. 01. Caryopb. gtt. j. 
I Theriac. Androm. fcr. ij. Syr. e Cort. Citr. q. f f. 

bolus. Of 
9r. Coccinell. Zinzib. Puh. Lign. Aloes. Caryopb, 

Macis. ad gr. iv. 01. Fanic. gtt. ij. Balf Peruv, 
gtt. iv. Conf Aurant. fcr. ij. Syr. Croci. q. ff, 
bolus, om alle nagten en morgen te neemen toü 
vyftien reizen toe, met enige lepels Kanarifche 
wyn, of de volgende drank: 

9?. Aq. Ceraf. Nigr. unc ij. Mirab. dr. vj. Syr, 
e Co,Tt. Citr. dr. vj. Tinct. Canthar. gtt. iij, m. f. 
bauftus. Ook 

IQ. i^i, Sp, Hor min, Croci. Cajlor, Tinct. Can^ 
tbar.. 
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thar. aa dr.]. m. om ’er tweemaal daags met 
enig vogt* tien droppels van te gebruiken. 

Of 
. Tinct. Croci. SaL Volat. 01. Tinct. Cajtor. Can~ 
ihar. aa dr. j. m. Sumat ut fupra^ met vier lepels 
van de volgende drank: 

Aq. Cer^. Nig. Mentb. Lact. Alexit aa unc iv. 
■Aq> Cinnam. Fort. Epid. Mirab. aa unc ij. Sp. La¬ 
vend. Comp. Sp. Croci. ad dr. ij. Syr. e Cort. Citr. unc 
j. $. m. f. Julap. 

11. De volgende poejer kan het zelfde einde 
beantwoorden zonder behulp van Spaanfche 
vliegen (r). 

]^. BalJ. Tolut. Gumm. Styrac. Fl. Lavend, ad 
unc Carn. Viper. Pulv. unc ij. Pulv. Cinnam. 
dr. iij. Córt. FVinter. dr. ij. Pulv. Croci. Cafior. 

'Galang. Sem. Fcsnic. Dulc. Carui. aa dr. j. Fl. 
Benzoin. Rad. Zinzib. Piper. Long. Contraj. Sem. 
Cardam. Mm. Spec. Diamb. Dianth. Caryoph. Nuc. 
Mofch. Macis. aa dr. j. m. f. pulvis cujus dofis Jit 
fir. j. tweemaal daags met enig dienllig vogt.. 

12. Als koekjes aangenaamer zyn: 
• Pulv. Aromat. Praecedent. Succ. Kerm. Sacch. 
Alb. ad unc ij. Sp. Lavend. Comp. unc^. Mucilag. 
.Gumm. Tragac. q.f. ƒ. Trocb. Parv.f. a., om ’er 
een van geduurig in de mond te houden. 

. 13. De volgende Tinktuiir is uitmuntend: 
/ Rad. Angel. Hifpan. Contraj. Serpent. Virg. 
Zinzib. Capful, Siliquof. Sem. Cardam. Min. ad dr. vj. 

' Nuc. Mofchat. Caryoph. ad dr. iij. Macis. Coccinell. 
ad dr. ].^. Sp. Hormin. Lavend. Comp. Caftor. Croci. 
ad fè]. digere f. a. 
• Hujus Tinct. unc jy, Tinct. Cantbar. dr.].m. 
om ’er twee- of driemaal daags twaalf droppels ■ 
van te neemen. 14. Eni' 

• • (r) Cantharides. 
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14. Enige Lydende kunnen bewogen worden 
om een glas te neemen van het volgende klaare 
aangenaame water, die zig zoo gemakkelyk 
niet fchikkcn naar andere voorfchriften. 

:9c. Rad. Angel. Hifpan. Galang. Min. Ireos. Flth- 
rent. Rad. Raphan. Rujt. Dramt, ad unc iij. HerK 
Hormin. Melijf. ad m. vj. Fl. Lavend, m. iv. SeiTL 
Fcenic. Duk. Carui. Cardam. Maj. Cafior. Croci. Cin- 
nam. ad mc]. Bacc. Jmip. unc ij. Caryopb. Nuc, 
Mofch. ad unc.^. Sp. Fin. Gall. Opt. cong. ij. Aq. 
Font. q.f. diftillentur cong. ij. quibus adde SaccL 
Alb. ad gratiam conciliandam. 

15. De Spaanfche vliegen kunnen in de 
voorgaande voorfchriften of nagelaaten, of 
haare hoeveelheid vermeerderd of verminderd 
worden, naar dat de ziekte vereifcht; zynde 
de giften daar van hier gefchikt naar de ge- 
woone ziekten: maar als ze t’eniger tyd mog- 
ten veroorzaaken een heete (s) of koude 
pis (t), moeten ze aanflonds ter zyde gelegd, 
en Arabifche gom gedaan worden by de zop- 
pen, Amandelmelken (v) , enz. die men ge¬ 
bruikt. 

16. De rookingen worden hier met voor- 
dagt nagelaaten , om dat ze- meeft met de 
geftellen ftryden ; maar daar ze aangenaam 
zyn , kunnen muskus , civet, of effende van 
amber de gris by de mengzels gedaan worden. 

17. Daar eene genoegzaame opftyging 
der roede , en alleen gebrek aan zaad is, 
moeten alle prikkelende (x) en ruikende 
middelen (y) nagelaaten , en de geneezing 
bezogt worden met dienftige balzemagtige 

mid- 

(s) Dyfuria. (t) Stranguria, ('v) Erauliio. 
(x) Stimulantia, (y) Aromatica. 
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jüiddéleiï (z), en voedzaamè ipyzen ; welke 
in dit geval altyd moeten voorgefchreeven 
worden teffens roet de hartfterkende (a) en 
prikkelende middelen. 
“ i8. Geduurende het gebruik der inwendige 
middelen, moeten wy de uitwendige niet ver* 
geeten. ^ 

Ung, Maftiat. iinc 01. Nuc. Mofcb. per 
expr, dr. ij. TinSl^ Cafior. unc m.f. linimentum ^ 
pm ’er de fchaamdeelen zomtyds mede te be- 
èryken. Of 

Ung. Nervin. unc ij. 01 Mack, per expr. 
dr. j. Balf. PeriiV. dr. ij. 01. Lavend. Chym. 
Caryoph. Rhodii. ad gtt. iv. m. in eundern ufum. 

Of 
' %. 01. Palm. unc ij. 01. Major an. Origan, Cumin. 
Menth. ad gtt. v. Tindt. Cafior. unc^4 m. 

Als ^er nog meer prikkelende fmeeringen be* 
geerd worden, kan ’er by een van de boven¬ 
gemelde naar gelang gevoegd worden lindi. 
Cant har. dr. j. ofdr. ij. 

19, Tot het zelfde einde worden ’er moeder- 
pillen (b) bereid , als volgt; en gebruikt naar 
roaate de gelegenheid het vereifcht. 

T}t. Mell. Opt. unc Pulv. Nuc. Mofch. Cafior. 
Caryoph. ad fir. j. Puh. EoJ. Lauri. q. ƒ. ƒ, glans, 
debitae formae, om tegen den nagt in te brengen, 
en twee of drie uuren te houden. 

Of 
Tic. Mithrid. dr. vj. Pub. Sol. Menth. q. f. m. in 

rundem finem. 
20. Maar terwyl deeze oude gewoonte by- 

ïiaar vernietigd is, kan ’er in derzelver plaats 
gevoeglyk zulk eene infpuiting gebruikt worden 
als de volgende : 9^. 

(2) Balfamica. (a) Gardiaca. (b) Peflaria. 
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Caryopb. Aromat. Nuc. Mofch. Zinzib, Rad^ 
Angel. Hifpn. ad dr. j. Lign. Aloes. Mach. Sem. 
Cardam. ad Jcr. j. Fol. Menth. m. j. Infunde inVin. 
Alb. j. Coque lento igne in vafe claufo ad urn xiji 
n Colat. injiciantur unc ij. warm tegen den nagt. 

SI. Zoo de deelen overvloejen van vogtig*- 
heid, kunnen zamentrekkende of welriekende 
rookingen met voordeel gebruikt worden, ge- 
lyk in geval van witte vloed (c). De ingrc** 
diënten, dienftig tot dit einde, zyn Styrax. Ca- 
Jamita. Cort. Caryophyll. Pulv. Nuc. Mofch. Cajior. 
Zinzib. Rad. Angel. Hifpan. Caryopb. Aromat. Ga- 
lung., 

22. Daar andere dingen niet geholpen heb* |)en, zyn de koude baden dienftig bevonden, 
nzonderheid in wateragtige geftellen. Een 
eis naar Bath, Tunbridge, enz. met het gebruik 
Ier wateren , is ook van een goeden uitflag 
i^erzeld geweeft. 

Zoo veel over de geneezing der Onvrugt- 
jaarheid in ’t algemeen. 

23. Daar is een zeker verborgen zoort van Verbor- 

Dnvrugcbaarheid , die niet veilig kan toege-8®” 
chreeven worden aan de oorzaaken te voren 
gemeld , of in ’t geheel aan enige byzondere heid. 
)orzaak. Zomtyds kan men geen zoort van 
gebrek ontdekken, nog aan de zydedes mans, 
log der vrouw, en nogtans zullen zy, tegen • 
lunnen wil , zonder kinderen blyven. Dit 
leeft gelegenheid gegeeven tot zeer vreemde 
^iflingen , omtrent de mogelyke oorzaak der 
3nvrugtbaarheid, als het gebrek by geen van 
)eiden gezien word. Zommige hebben ten 
lien einde hunnen toevlugt genomen tot be- 

tove- 
(c) Fluor Al bus. 
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tovering (d), en ter geneezing zyn geneezend( 
halsbanden (e), bezweerende en onttoverend< 
plegtigheden (f) voorgefchreeven. Daar zyl 
in alle eeuwen uitwendige middelen .gebruik 
tot verligting in dit geval; en als men wee 
dat hunne kragt groot is, kan. het niet te on 
pas zyn zig daar naar te fchikken. De volgen 
de ingrediënten , genaaid in een bekwaamc 
gordel (g), kunnen gedraagen worden omtren 
de middel , op de zelfde tyd als behoorlyk( 
geneesmiddelen inwendig genomen worden. 

9:. Rad. Eryng. Zedoar. Diötamn. Jlb. Ireos. Fh 
rent. ad uncj^. Rad. Contraj. Zinzib. ad dr. ij. Herb 
Menth. Maj. Hormin. ad m.^. Sem. Coriand. Ca 
ryoph. Piper. Long. Fl. Jnthos.Cort.Jurant. Santal 
Citr. Cajior. Opt. Croci. Sal. Volat. Ammon ad dr.\ 
m. f. pulvis crajjus, in zyde te naaïjen, en vooj 
een gordel te draagen. Of . 

9:. Rad. Angel. Hifpan. Galang. Min. Satyr, ai 
mc jj. Herb. Melijf. Scord. Lavend, ad m.^. Gumm 
Benzoin. Sal. Folat. Ammon. Sem. Car dam. Min 
Nuc. Mofch. Lign. Aloes, Gumm. Styrac. Cort. Limon. 
ad dr. ij. 7n. in eundem finem. 

A Is de gordel meer prikkelende begeerd word. 
doe’er dan by Cant har. fcr. ij. Mofch. Zibeth. e\ 
Anibr. Gris ad fcr.£. welke in rookingen aange¬ 
naam zyn. 

Inwate- 24. Als de Lydende wateragtig fchynt, i; 
lige ge- het dienflig flaalmiddelen (h) te mengen mei 
hellen, prikkelende fpeceryen die men gebruikt. 

Onge- Zoo de lyfmOeder ongefteld is door zwak 
fteldheidheid, verflapping, of witte vloed (i), om hel 
der lyf- 2aad te behouden , kunnen dienllige zamen 
moeder. 

fd) Incantatio. (c) Amuleta. . (f) Ritus Magici. 
(g) Ceftus. (h) Chalybeata. (i) fluor Albus. 
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trekkende iloovingen of rookingen nut doen, 
gebruikt zynde als in de Witte Vloed. 

Als het geval fchynt voort te komen van de Van de 
Venusbefmetting , opftopping der maandfton- 
den, verzweeringen (^k), eeltagtigheid (1), enz. 
moet men daar op een behoorlyk opzigt heb- ’ . 
ben, eer men met reden enige geneezing ver- 
wagten kan. 

2). Als de lippen der fchamelheid (m) za- 
mengroejen , moeten ze voorzigtig door fny- 
dinggefcheiden, en de kanten voor enigen tyd 
van malkander gehouden worden, door lap¬ 
pen, gedoopt in enige dienftige zalf. En als 
de opening der lyfmoeder geflooten is, moet 
’er een bekwaame pyp , of moederpil (n) , of 
kurk, met wafch overllreeken, ingebragt wor¬ 
den om het open te houden. 

Als de fcheede (o) of lyfmoeder verdraaid 
zyn; als de Zieken, welke dat gebeurt, zeer vet 
zyn, log, of diergelyke; zulke gevallen moe¬ 
ten geholpen worden door een dienftige levens- 
wys, geftalte, en verband, opzigtelyk overeen* 
komende met de oorzaak. 

TWEEDE AFDEELING. 

Ziekten der Zwangere Vrouwen. 

I. \ Is een Vrouw zwanger word , of wer- Tyd- 
-Zx kelyk bevrugt is , volgen’er ligtelvk^*^^^^^ 
11. Deel. E vér- 
(k) Ulcus. (I) Callofitas. (mj Lalsia Vulyae. 
(n) Pgllariuro. (o_) Vagina. 



C6 NIEUWE OEFFENING 
lende deverfcheiden toevallen; alle welke als zoo vecle 
zwan- tydziekten kunnen aangemerkt worden. 
gerheid. 2. Als de huwelyks werking verrigt is met 

voordeelige omftandigheden , en enige dagen 
daar na een ligte pyn gevoeld word omtrent 
den navel, verzeld met enige ligte beweegin- 
gen in den grond der buik ; als binnen een, 
twee, drie , of zelfs vier maanden daar na, 
maar inzonderheid , als binnen de eerfte en 
tweede, de maandlfonden ophouden te vloejen, 
van zelfs als ’t ware , of veel minder in hoe¬ 
veelheid worden dan gewoonelyk , zonder 
enige fchynbaare oorzaak ; is ’er groote waar- 
fchynelykheid dat de vrouw werkelyk bevrugt 
is geworden , en van het eerfte verzuim van 
dit zoort begint ze te rekenen de rang van 
haare weeken, zonder agt te geeven op den 
tyd te voren voorby geloopen. Na deeze , 
of tuffchen de tweede en derde maand , maai* 

■gemeenelyk omtrent de derde, worden de be- 
weegingen der vrugt gevoelig voor de moeder; 
die dap dikwils beroerd word met walging, 
braaking, af keer, verlangen, of verzoek om 
ongemeene dingen , of om groote overvloed 
van zulke die gemeen zyn. Omtrent deeze 
tyd , of niet lang na de geheele opflopping 
der maandflonden , beginnen de borften te 
zwellen,i^ard en pynelyk te worden, en een 
weinig melk te hebben. De tepels worden 
ook grooter , vailer , en duifterder van kou- 
leur , wordende een geelagtige blaauwe kring 
rontom dezelve gezien. De oogen fchynen hol 
en ingevallen, en derzelven wit dof en dikag- 
tig. Geduurende de twee eerfte maanden der 
zwangerheid, worden de vrouwen dunner en 
kleiner; debuikooknedergedrukc zynde; hoe- 
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U’-el die naderhand opzet en allengskens groo- 
ter word. ’t Word voor een zeker teken van 
zwangerheid gehouden , als de opening der 
lyfmoeder , in het onderzoek, digt geflooten 
is; terwyl het lighaam daar van gelykelyk is 
opgefpannen , in evenredigheid tot de verloo* 
pen lyd, van de eerfle opfiopping der maand- 
ftonden ; maar inzonderheid als de hals der 
[yfmoeder uitfteekt, en puntig is, gelyk het 
(leel-eind van een peer, maar allengskens plat 
word, en eindelyk nedcrzakt, of als ’t ware 
een word met het ronde lighaam der lyfmoe¬ 
der zelve , hoewel dit niet komen zal voor 
digt by den tyd der verlofllng. Daar zyn 
geene zekere tekenen om ons te leeren , of 
een vrouw zwanger is van een jongetje of een 
meisje ; alleen word de eerfle gezegd rufleloo- 
zer te zyn in zyne gevangenis dan de laatfle. 
En niemand zal zyne agting willen waagen, 
met te zeggen , of een vrouw van meer 
dan ëe'n kind zwanger gaat; maar zommigen 
vellen een oordeel hier over uit de ongewoone 
grootte van den buik, als ’er geen vermoeden 
is van waterzugt (a) , uit een nedergedruktc 
flreep, die zy zeggen dat men ontdekken kan 
langs het midden van den buik , met eene uit- 
fleekendheid aan elke zyde daar van ; inzon¬ 
derheid als de vrouwen verfcheiden beweegin- 
gen aan haare beide zyden voelen. 

3. ’t Is gewoon dat vrouwen een moejely- 
ken arbeid hebben van haar eerfle kind , en 
inzonderheid als ze over haare jeugd zyn. De 
baaring van veele kinderen , en inzonderheid 
als het zonder merkelyke tuffehenpoozing is, 

E 2 maakr 
(a) Hydrops, 
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maakt de vrouwen onderhevig aan de opüy- 
ging (b) of teering (c) , en te meer , als ïe 
van een zwak geftel zyn. Tweelingen maaken 
meer gevaar en moeite dan eene enkele ge¬ 
boorte. Onnatuurlyke arbeid is gemeenelyk 
met gevaar verzeld , ’t welk altyd komt in 
evenredigheid met de voorgaande , tegen¬ 
woordige , en volgende toevallen. 

4. Geduurende den tyd der zwangerheid, 
moeten alle dingen , die enigzins hinderlyk 
kunnen zyn , gelyk alle onaangenaame gezig- 
ten, reuken, enz. zorgvuldig vermyd worden. 
De lugtmoet, als het mogelykis . niet te heet 
nog te koud zyn , maar zagc en koel , helder 
en verfriffende. Roode wyn word in deezen 
tyd voor een dienftig vogt gehouden , inzon¬ 
derheid in geval van walging en braaking. 
Inzonderheid moet men agt geeven om de be¬ 
geerte van zwangere vrouwen in te willigen, 
tot veiligheid beide van het kind en de moe¬ 
der. De fpys moet in’t algemeen ligt, en ge- 
makkelyk te verteeren zyn. Maar in geval ’er 
om enig ongewoon of zelfs buitenipoorig ding 
ernflig verzogt word , moet het toegelfaan 
worden; zynde het weigeren daar van van ge- 
vaarlyke gevolgen bevonden. Ruil en flaap 
moeten toegegeeven worden; en de ..oeifening 
of beweeging mmet om geene reden hevig zyn; 
inzonderheid in de eerfte twee of drie maan¬ 
den na de bevrugting (d) , om een misdragt 
voor te komen ; gelyk ook tegen den tyd der 
verlofling, op dat de arbeid niet moejelyk en 
gevaarlyk zou gemaakt worden, door een ver¬ 

keerde 

fb) PalTio Hy^lerica. (c) Confumptio. 
(d) Conceptie. 
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keerde plaatzing van het kind. De hartstog- 
ten, gelyk toorn, oploopendheid, verwonde¬ 
ring en vreugde , moeten onder behoorlyke 
regeling gehouden, en nooit toegelaaten wor¬ 
den te hoog te klimmen; om dat ze in dat ge¬ 
val gemeenelyk gevaar verwekken van mis- 
dragt. Als de moeder bloedryk is, of geheel 
onderhevig aan brandige ziekten , kan het 
zeer dienflig zyn, nu en dan een ader te ope- 
nen, geduurende den tyd der zwangerheid; 
maar inzonderheid fchielyk na de bevrugting, 
of de geheele opftopping der maandftonden; 
en wederom omtrent de zesde of zevende 
maand. 

Wy moeten nu overweegen de meer hevige 
ziekten of toevallen, die de vrouwen geduuren¬ 
de haare zwangerheid verzeilen, en eerfl 

Braak ING en Walging. 

5. Gemeenelyk komt de Braaking en Wal-Stenger 

ging in zwangere vrouwen van de opftopping ^wan¬ 
der maandftonden , of het groejen van het 
kind, waar door het den buik, maag , en by- verzel- 

leggende deelen drukt. Deeze toevallen wor-lende, 

den gezien fchielyk na de bevrugting, en duu- 
ren gemeenelyk tot de derde of vierde maand, 
omtrent welken tyd zy ophouden. Na deezen 
krygt de moeder haar eetluft weder, als ook 
haar kouleur, welke te voren verdweenen was. 
Maar zomtyds blyven deeze toevallen geduu¬ 
rende den geheelen tyd der zwangerheid, en 
vermeerderen tegen het einde daar van, ’t welk 
een teken is dat het kind hoog legt. 

Van den tyd der bevrugting, tot omtrent de 
derde of vierde maand, v/ord deeze ziekte niet 

E 3 ge- 
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gevaarlyk gehouden ; maar als ze na die tyd 
geduurig en hevig is, word ze geoordeeld by 
geval een miskraam te kunnen veroorzaaken. 
Als ze voortkomt van de hooge legging van het 
kind, blyft ze zomtyds tot den tyd der verlolTing. 
De hik deeze ziekte verzeilende word zomtyds 
van een kwaad gevolg. 

Zuure middelen , gelyk Limoenzap , Wyn-! 
azyn , enz. kunnen teffens met de gewoone j 
drank matig gebruikt worden. De Zieke moet j 
weinig teffens eeten en dikwils. De fpys moet ^ 
ligt, en gemakkelyk te verteeren zyn. 

Als de zieke bloedryk is, kan een aderlaating ' 
dienllig zyn; inzonderheid als de braaking duurt 
na de derde of vierde maand. Ook kunnen ’er 
op alle tyden der zwangerheid vyftig droppels 
Sp. Lavend. Comp. gegeeven worden in een glas 
wyn, of ander dienftig vogt. Als de braaking 
zoo hevig is , dat ze de nagtrull; beroert , kan 
’er een zagt flaapmiddel (e) gegeeven worden, 
teffens mer enige dienflige maagmiddelen (f). 
Fiet middel tegen ’t braaken van zout van 
alzem en limoenzap kan nu en dan in de hoe¬ 
veelheid van een halve lepel vol genomen 
worden, Hartflerkende dranken (g) en Kon- 
ferven (h) hebben hier haar gebruik. Flet 
Em I Stomach. Magiji. kan insgelyks op de 
maag' gelegd worden. Als de Zieke hardlyvig 
is , geef dan naar gelang een zagt purgeer¬ 
middel ; en als de toevallen nog hevig bly- 
ven , gaa dan voort als in geval van een ge- 
jneene Braaking. 

LüSf 

fe) Opbta. (f) Stomaebica. (g) Julapia. 
(h) ï^Ie&iaria. 
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Lusten. 

6. Als de moeder enig byzonder ding be¬ 
geert , vertoont ze zig peinzende, neêrgefla- 
gen , en rtifteloos ; gevraagd zynde naar de 
reden daar van , bekend zy die gemeenelyk, 
en dik wils van zelfs. Als men hebben kan 
’t géén dus begeerd word , is het dienftig dat 
aanftonds te bezorgen ; ’t,welk gegeeven zyn¬ 
de , word het gemeenelyk met groote gretig¬ 
heid opgeflokt. 

Bezwyming en Flaauwte, 

7. De zwangere vrouwen zyn dikwils onder¬ 
hevig aan bezwyming , flaauwte , of verflap- 
ping van geeflen , verzeld met een zwakke 
pols, en een flaauwebloedloop (i). Op deeze 
tyden vervallen ze gemeenelyk in een koud 
zweet, zigtbaar op haare aangezigten, worden 
bleek, hebben een beeving in de zenuwen, 
gevoelen een zinking op het hart, pyn in de 
maag, enz. Deeze toevallen kunnen op alle 
tyden komen, geduurende haare zwangerheid; 
maar allergemeenfl: omtrent de vierde en ze¬ 
vende maanden. Ze zyn zelden van kwaad 
gevolg , ten zy ze dikwils , hevig, en lang- 
duurig zyn; en dan kunnen ze gevaar aanbren¬ 
gen van een miskraam. Eene bezwyming (k) 
van verbaaftheid veroorzaakt gemeenelyk een 
misdragt. 

Als de Zieke bloedryk is , en onderhevig 
aan bezwyming, is het dienflig ader te laaten, 

E 4 gelyk 

(i) Circulatio. (k) Syncope* ^ 
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gelyk ook als het van verbaallheid komt. 
Droppels van Tin^. CrocL Sal. Vulat. 01., &c. 
moeten hier in wyn genomen worden, of met 
water, of enig dienflighartllerkend middel (1), 
en by gelegenheid moeten ’er hartfterkende of 
rufiverwekkende droppels gegeeven worden; 
als zynde hier dikwils van dienü; , inzonder¬ 
heid in geval van eene ontfteltenis. Geduu- 
rende het toeval moeten ’er dienftige middelen 
gebruikt worden om haar daar van te redden, 
gelyk door aanbrengen van vlugtige zouten, 
enz. aan'de neus. De lugt moet gematigd en 
helder zyn. De geneezing moet bezogd wor¬ 
den op de manier te voren befchreeven. Zie 
I. Deel, pag. 177, enz. alwaar dit toeval onder 
den naam van Hartvang befchreeven is, 

Buikloop 

8. De Buikloop zomtyds komende in zwan¬ 
gere vrouwen, veroorzaakt groote zwakheid, 
en gevaar van een miskraam. Zomtyds is de 
Buikloop eenvoudig, en niet verzeld met veel 
pyn ; maar ais ze gepaard gaat ’t zy met een 
fpysloop (n), roocle loop (o), of perzing (p), 
komt ze onverfchilling in alle tyden der zwan¬ 
gerheid; inzonderheid omtrent de laatfte maan¬ 
den, na eene ontfteltenis, of misftagenbegaan 
in de niet natuurlyke dingen. 

Het volgende mengzel kan van een fchiely- 
ken dienft zyn in dit geval: 

9-. ./Jq. Cinnam. ten. unc vj. Cinnam. Fort. unc ij. 
Conf. Fracajt. unc^. Bol Armen. Corall Ruhr, ad 

dr^ 

(r Cardiacum. (m) Diarrhoea, (n) Lienteria. 
(o) Dyfenteria. (p^ Tenesmus. 
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ir. ij. Terr. Japon. dr. j. Sp. Vitriol, q. f. ad Ad- 
ditateni Condliandam. m. om ’er na elke vogtige 
afgang vier lepels van te neemen, de vies eerft 
gefchud zynde. 

In andere opzigten kan deeze ziekte behan¬ 
deld worden als een gemeene Buikloop. Zie 
1. Deel, pag. 31s, enz. 

Hardlyvigheid. 

9. De vrugt, drukkende op de darmen , is 
in ftaat om aan de moeder een hardlyvigheid 
te veroorzaaken , inzonderheid omtrent het 
eind der rekening. Dit is zelden van kwaad 
gevolg, en maakt geen gevaar van miskraam, 
uitgezondert als ze zoo langduurig is, dat ze 
pyn in het hoofd , kolyk, drekbraaking (q), 
enz. veroorzaakt. Als de vuiligheden in de 
darmen verhard worden, kan een zagte klydieer 
van fchapenvleefch zop naar gelang gegeeven 
worden. Of 

9:. Pulp. Cajf. Fiji. unc ij. Puh. libabarb. dr.ij. 
Crem. Tart. unej^. 01. Anifi gtt. iv. Syr. Rofar, 
Solut. q.J‘f. Eled., om’er alle nagten, of dik- 
wüs, als de zaak het vereifcht, de grootte vap 
een Notemuskaat van te neemen. Of 

Pil. Ruff. ExtraCi. Rud, ad dr. rn.f. pil. x, 

om ’er naar vereifch van zaaken twee of drie 
van te neemen. 

Zwelling en Pyn 
in de B o R s T E N. 

10. Een grooter maate van bloed en wate¬ 
rig vogt gebragt naar de borflen , ten' tyde 

E 5 der 
(q) FaiSo lllaca. 
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der zwangerheid , doet die opgefpannen , en 
zomtyds pynelyk worden; inzonderheid fchie- 
lyk na het verdwynen der maandllonden; of 
terwyl de vrugt klein is, en maar weinig voed- 
zei behoeft. Op deezen tyd fchynen de bor- 
ften ook een kleine maate van dunne weiagtige 
melk te bevatten. Na weinige maanden, als 
de vrugt grooter geworden is , gaan de hard¬ 
heid en pyn over ; de borflen neemen toe in 
grootte; en de melk word meer gekookt, wit, 
en volkomen. De pyn en zwelling der borften 
zyn in dit geval zelden van enig kwaad gevolg, 
zynde, als ze matig zyn, niet meer dan natuur- 
lyk, maar in geval de borften zullen zweeren 
en doorbreeken, kan men zig enig gevaar ver¬ 
beelden , inzonderheid in bloedryke of kwaad- 
vogtige lighaam.s geftellen. De moeder moet 
in deeze gevallen voorzigtig zyn , dat ze zig 
niet te digt laat rygen. Als ’er een bloedryk- 
heid (r) is, en de toevallen blyven na de derde 
of vierde maand, zal het dienftig zyn een ader 
te openen. Een ligt verzagtend purgeermiddel 
kan ook van dienft zyn , als de pyn niet vaft 
fciiynt te zitten. En door dit middel zullen de 
toevallen of verdwynen , of in andere ziekten 
veranderen , en in dat geval moeten^ ze naar 
gelang behandeld worden. 

Pyn in de R UG, Lenden 
en Heupen. 

II. De zwaarte en drukking der vrugt, tef- 
fens met de uitrekking der banden (s), kunnen 
zeer gemakkelyk een zwaar pynelyk gevoel in 

het 
(r) Plethora, (s) Ligamenta, 
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het naauw van de rug, heupen, en lenden ver- 
oorzaaken, inzonderheid als de vrugt groot is, 
of na enige flerke beweeging. Deeze pyn is 
gemeenelyk zwaarder, als een vrouw van haar 
eerfte kind zwanger is dan naderhand. Als ze 
natuurlyk komt, of zonder enige verrekking, 
of andere uitwendige kwetzing, is ze nooit ge- 
vaarlyk; maar als ze van hevige beweeging is 
of diergelyke , kan ze een miskraam veroor- 
zaaken, en zelfs doodelyk worden, als ze ver- 
zeld is met koorts, braaking, hik, enz. De 
rufl; moet in dit geval toegeftaan worden, en 
als het voortkomt van uitwendige kwetzingen, 
moet de Zieke in haar bed gehouden worden. 
De aderlaating, fchielyk na dat de kwetzing 
ontvangen is, kan zeer veel helpen tot de ge- 
neezing: en als er gelegenheid is, zal een zagt 
zweetmiddel (t) met voordeel gegeeveii wor¬ 
den. Men kan een verwerkende pleifter leggen 
op de plaats der lenden, en in geval van rufte- 
loosheid kunnen ’er naar gelang flaapmidde- 
len (v) gegeeven worden. Maar als de pyn al¬ 
leen voortkomt van de zwaarte of drukking 
der vrugt, moet de buik onderfteund en opge¬ 
houden worden door een bekwaame zwagtel, 
of breede band tot dit einde gefchikt. En als 
de Zieke bloedryk is, is het dienllig een ader 
te openen. 

Zwelling van de B e e n e n 

en D Y E N. 
/ 

12. Geduurende de tyd der zwangerheid, 
zwellen ligtelyk de beenen en dyën in de vrou¬ 

wen, 

(t) Perfpjiativum. (v) Opiata. 
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wen, inzonderheid tegen het einde van den' 
dag. Dit toeval word geoordeeld voort te ko¬ 
men van eene verpopping voor het te rug kee- 
rende aderlyke bloed naar het hart , veroor¬ 
zaakt door de drukking der vrugt tegen de va-r 
ten ; waar uit gezwellen en aderfpatten (x) j 
kunnen voortkomen , en als de oplpanning 
hevig is, moet ’er noodzaakelyk pyn volgen. 
De zwelling , komt gemakkelyker in deeze 
deelen, om dat ze hangende zyn ; om dat de 
bloedloop (y) maar fiaauw is naar de uiteinden 
van het lighaam ; en om dat ’er bJoedrykheid 
verwekt word door de opftopping der maand- 
ftonden. Deeze zwellingen dus veroorzaakt 
zynde, worden gemeenelyk zugtig, ofmaaken 
een kuil na de drukking der vinger. Dit toe¬ 
val komt gemeenelyk in de laatfte maanden der 
zwangerheid , zynde zulke die wateragtig, 
bloedryk zyn , veel wandelen , of Perke be- 
weeging hebben, meeP daar aan onderworpen. 
Het word zelden van kwaad gevolg , en houd 
altyd op na de verloPing. De levenswyze en 
fpys moeten in dit geval gefchikt zyn naar het 
gePel , ’t zy wateragtig of bloedryk : in het 
eerPe geval moet ze warm en voedzaam zyn; 
maar in het laatPe dun en verkoelende. In ge¬ 
val van bloedrykheid (z) kan de aderlaating 
dienPig zyn. De beenen moeten geplaatp 
worden in een horizontaale gePalte , zoo dik- 
wüs als mogelyk is : en als de zwelling zeer 
merkelyk word, kunnen ’er warme Poovingen 
met Oxycrat. Vin. Rubr. Fl. Melil. Sambuc. Ab- 
fynth. Vuig. Fol. Lauri. Majoran. Fl. Lavend., ^c. 
voorgefchreeven worden. Als’er aderfpatten, 

of 
(x) Varices, (y) Circulatio. (z) Plethora. 
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of enige byzondere knoopen of opfpanningen 
der aderen gezien worden, laaten ’er dan dien- 
ftige zvvagtels gebruikt worden , eerfl natge¬ 
maakt met roode wyn, en rol die van onderen 
naar boven over de beenen: of als ’er gelegen¬ 
heid is, fchryf dan voor het gebruik van naau- 
we kouflen, om naar gelang digt toe gebonden 
te worden. 

Waterzugt (^a} inde Lyfmoeder, 

en ZuGTiGE Gezwellen in de 

Lippen der Schamelheid (^c). 

13. Het gebeurt zomtyds , dat’er geduuren* 
de den tyd der zwangerheid, een verzameling 
van waterige vogt gevonden word in enige by¬ 
zondere vliezen , onderfcheiden van die de 
vrugt onmiddelyk iniluiten : en dit word ge¬ 
noemd een waterzugt der lyfmoeder. En zom¬ 
tyds ook zal’er zelf een zugtig gezwel gemaakt 
worden in de lippen der fchamelheid, van een 
waterige of weiagtige vogt op de deelen neder¬ 
gezet. Dit komt dikwils als de vrouw water- 
ziigtig , of van een waterig geftel is ; ais de 
vrugt zoo fterk drukt op de buik en blaas, dar. 
het de vrye uitlaating der pis verhindert, of 
eene barlbing veroorzaakt van zommige water¬ 
vaten (d) , of eindelyk , als ’er enige uitwen¬ 
dige kwetzing ontvangen is op de deelen zelve. 
Als de lippen der fchamelheid dus gezwollen 
zyn, fchynen ze wit, zyn zagt, en als’tware 
enigzins doorfchynende ; hoewel het gezwel 

zel- 

(a) Hydrops, (b) Tumor Oedematofus. 
(cj Labia jPude.nd.i, (dj Lympbae-du<^lus, 
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zelden pynelyk is, uitgezonderd als het doof uit¬ 
wendige kwetzingen veroorzaakt is. De deelen 
zakken in of maaken kuilen na de drukking, en 
jeuken ook zeer ligt, en zomtyds zwellen ze tot 
zulk eene grootte, dat de Zieke niet wel over 
eind kan flaan. In geval van waterzugt in de 
lyfmoeder, zal de buik tegennatuurlyk zwellen, 
en boven het geen de tyd der zwangerheid, of 
groejing der vrugt vereifcht ; en gemeenelyk 
verzclt eene zwelling in de lippen der fchamel- 
heid de waterzugt (e) der lyfmoeder. Zulke 
gevallen kunnen van kwaad gevolg worden met 
den doorgang in den tyd der verlofling te ver- 
naaiiwen. Een regte waterzugt der lyfmoeder 
is zeldzaam; en als die voortkomt, breekt het 
water gemeenelyk uit voor de geboorte. De 
levenswyze moet in deeze gevallen dezelfde 
zyn met die voor de waterzugt is voorgefchree* 
ven. Sterke of kragtige pisdryvende (f) en 
hevige purgeermiddelen moeten voor alle din¬ 
gen hier vcrmyd worden , uit vrees van een 
miskraam te veroorzaaken. Een afkookzel 
der houten kan miffchien met groot voordeel 
als de gemeene drank gebruikt worden. En in 
’t algemeen kan de ziekte behandeld worden 
als het Lyfwater (g), zynde wel in agt geno¬ 
men , om geene te groote beweeging in het 
lighaam te veroorzaaken. Fontenellen (h) zyn 
dikwils dienftig, gefneeden zynde omtrent het 
begin der ziekte. De lippen der fchamelheid (i) 
zyn ook dikwils met een goeden uitflag ge- 
vlymt, als de zwelling groot was, en een 
groote hoeveelheid van wei daar in bevat werd. 

Zom- 

(c) Hydrops, (f) Diuretica. (g) Apafarca. 
(b) Fonüculus. (i) Labia Vulvae, , 
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Zomtyds is waterzugt in de lyfmoeder verkeer- 
delyk gehouden voor zwangerheid, als verzeld 
zynde met eene opftopping der maandftonden, 
en enige andere toevallen : maar het kan ge- 
meenelyk daar van onderfcheiden worden door 
de zagtheid , en gebrek van zwelling en melk 
in de borden. 

Nederzakking der Lyfmoeder. 

14. Zomtyds voelt de moeder van het laag 
leggen der vrugt eene groote zwaarte op den 
grond van den buik, of heeft het gevoel van een 
nederzakking of drukking op den hals der lyf¬ 
moeder ; en dit kan zoo groot worden, dat het 
haar hindert in ’t gaan, zonder merkelyke pyn 
en moejelykheid. Dit geval kan ook voort¬ 
komen , of erger worden van de witte vloed (k), 
vallen, of diergelyke uitwendige kwetzingen; 
eene ongewoone grootte der vrugt, rekkende 
de banden (1) der lyfmoeder; voorgaande moe- 
ielyke arbeid, enz. Het toeval word vermeer¬ 
derd door gaan, na elke ontlading der pis; en 
is hevig omtrent het eind der rekening , zoo 
dat het zomtyds eene groote moejelykheid der 
waterloozing, eene doofheid der heupen en 
dyën, eene hardly vigheid, of ongemakkelykheid 
in den ftoelgang veroorzaakt. De ziekte is 
evenwel zelden zoo hevig dat ze een miskraam 
voortbrengt , ten zy ze voortkomt van vallen 
Df diergelyke uitwendige kwetzingen: maar als 
ze zeer laag zit , of zoo dat de hals der blaas 
zeer gedrukt word , kan ze eene opftopping 

van 

(k) Fluor Albus. (l) Ligamenta, 



So NIEUWE OEFFENING 
van water te weeg brengen, die altyd met gc« 
vaar verzeld is als ze langduurig word : inzon¬ 
derheid als de tyd der verloffing aanflaande is. 
De lugt moet zuiver en gematigd zyn, de fpys 
opdroogende en opflurpende, en de drank enig- 
zins zamentrekkende. De ruft moet toegeflaan 
worden ; de hartstogten gematigd , en de be- 
weeging moet zeer weinig zyn. De geneezing 
hangt voornamelyk af van den buik, en gc- 
volgelyk de vrugt op te fchorten , door een 
breede zwagtel tot dit einde gemaakt. Maar 
als het toeval hevig is, kunnen ’er zulke zamen-' 
trekkende middelen (m) gebruikt worden, als 
in de Buikloop (n) , onmatige vloed der Aam- 
beyen (o) , Bloedbraaking , enz. zyn voorge- 
fchreeven. Maar als de vrouw digt by haar 
tyd is , moeten de zamentrekkende middelen 
met voorzigtigheid gegeeven worden. Als de 
de witte vloed daar van oorzaak is , moet de 
ziekte naar gelang behandeld worden. Als het 
voortkomt van uitwendige kwetzingen, zal de 
taderlaating dienftig zyn ; en naderhand het ge¬ 
bruik van balzemagtige geneesmiddelen. Maar 
in geval het voortkomt van voorgaande moe- 
jelyke ^rbeid zullen dienflige hartfterkende 
middelen (p), en een gewoone drank van pok¬ 
hout , teffens met verfterkende en voedzaame 
fpyzen te pas komen. En als de ziekte verzeld 
is met een moejelykheid van waterloozing, 
moet de buik op eene behoorlyke wyze opge- 
fchort worden \ of als de toevallen nog aan¬ 
houden , kan een gift' van de Pilulae iVlatthaei^ 
nu en dan herhaald, van vrugt zyn. De doof¬ 

heid 

(m) Adftringentia, fn) Diarrhoea. 
(o) Haemonhoidcs. (p), Cardiaca. 
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heid der beeneii en dyën , in den tuflchentyd 
komende, kan, als ze hevig is, met voordeel 
behandeld worden met warme floovingen, be¬ 
reid van Fl. Chamam. Lavend. Fol Abfynth. 
Vuig. Sp. Vin. Camphor. Sp. Lavend. Comp. Aq. 
Hungar., Sc. 

Moejelykheid der Waterloozinq 

en WEGLoopENder Pis (q}. 

15. Het gebeurt dikwis, dat de pis, geduu- 
rende de zwangerheid , niet in de blaas kan 
gehouden worden , tot dat de gewoone hoe¬ 
veelheid verzameld is ; en als de blaas daar 
mede belaft is, dat ze zonder moejelykheid niet 
kan uitgeloosd worden. Dit kan voortkomen 
van de grootte der vrugt, welke veroorzaakt 
dat de krop der blaas gedrukt en verftopt word » 
zoo dat derzelver fluitfpier (r) haare behoor- 
lyke fpeeling niet kan hebben , om de pis te 
houden en uit te loozen. En dit zoort van 
ziekte word meeft aanmerkelyk digt by den tyd 
der verlofting. Als zulke ziekten voortkomen 
van een fteen in de blaas , of een ontfteeking 
in de krop der zelve , is de pyn heviger , dan 
als ze veroorzaakt word door de drukking der 
vrugt. De opftopping van water kan van er¬ 
ger gevolg worden , dan het wegloopen daar 
van; voornamelyk als die eniger maate veroor¬ 
zaakt word door een ontfteeking of de fteen. 

Maar als het wegloopen der pis fterk is , en 
voor eenen merkelyken tyd duurt, kan het eene 
ontydige baaring der vrugt veroorzaaken. De 

II. Deel. F ruft: 

(q) Incontinentia, (r) Sphinfler. 
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ruft moet in deeze gevallen door alle middelen 
ingevolgd worden. De fpys moet matig zyn, 
en niet te fterk gekruid , ’t zy met zout, fpe?» 
eeryen , of andere welriekende ingrediënten. 
Als ket )vegloopen der pis fterk is, moet de 
Zieke agter over liggen , en in haar bed ge¬ 
houden worden : maar als eeh klein fteentje de 
oorzaak vap deez-e verftopping is, kan zagte 
fee weegihg helpen'óm dat uit te dry ven. Als 
de drukkihg.,der vrugt groot isj moet de buik 
opgefchort en onderfteund worden met een . 
zwagtèl.' Maar als de pis te fcherp en prikke¬ 
lende is , moeten dienftige amandel- (r) eii 
gerftedranken (s) met Arabifche gom vryelyk 
gedronken , en koele en dunne fpyzen voor- 
gefchreeven worden. Als de verftopping groot 
is,, kunnen wy veilig enig bloed uit den arm af- 
laaten, inzonderheid als de Zieke koortsagtig 
of bloedryk is. Pilulae Matthei zyn een uit- 
riiuntend pisdryvend middel (t) in dit geval, 
èn kunnen in een belioorlyke gift met veel vei¬ 
ligheid gegèeven worden. Maar alsdeopftop- 
ping door dé geneesmiddelen onverwinnelyk is, 
moet de blaaspeilder (v) ingebragt, en de blaas 
door dit middel ontlaft worden. En deeze wer¬ 
king kan herhaald worden, zoo dikwils ’er ge¬ 
legenheid toe zal zyn. Maar als ’er een groote 
fteen ligt digt by de krop der blaas, en de oor¬ 
zaak 'Van deeze ziekte word , moet die alleen 
"met de blaaspeilder te rug geftooten worden, 
en de fteenfnyding (w) uitgefteld tot na de ver- 
lofling , als de Zieke genoegzaame kragten zal 
gekreegen hebben om die te ondergaan. Gf , 

als . 

(r) Emulfio. (s) Ptifana. (t) Diuretlcum. 
(V; Catether. (w) Lithotomia. 
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als de fteen klein genoeg is, kan hy ten allen 
tyde uitgehaaki worden met een tang tot dit 
einde gefchikt. Maar in geval de krop der 
blaas alleen door een graveelige flof, of door 
weinige zeer kleine fleentjes verftopt is, kan 
men ze miflchien door de waterwegen doen 
doorgaan door een vry gebruik van een aman¬ 
del- of kookdrank , bereid met Gmmn. Arab* 
Rad. Alth. Fol. Mah. of zagte en fmeerige pis- 
iryvende middelen; inzonderheid als ’er nu en 
ian een gift van de P/7. Matthei tuffchen beiden 
gevoegd word. 

Hoest en Moejelykheid van 

Ademhaaling. 

16. De Moejelykheid van Ademhaaling * 
verzeld met Hoeft, is geeti ongewoon toéval 
in zwangere vrouwen; en fchynt voort te ko¬ 
men van bloedrykheid (x) , veroorzaakt door 
opftopping der maandftonden , of hooge leg¬ 
ging der vrugt , waar door het middelrif (y), 
de maag, en longen gedrukt worden; en der- 
halven word het laftiger na het eeten en drin¬ 
ken , voor al onmatig ; of na enige fterke be- 
weeging. Dit toe val vermeerdert gemeenélyk 
tot den tyd der verlofting ; en als het zeer he¬ 
vig is, kan het een miskraam verwekken, of 
’er mede verzeld zyn. De fpys moet, in dit 
geval , dun , zuiverende , en matig zyn , in¬ 
zonderheid als de Zieke bloedryk is. De be- 
weeging moet zeer zagt zyn ; de hartstogten 
wel geregeld, de kleeding los en ruim; en de 
geftalte in den flaap enigzins overeind, met 

F 2 hst 
(x) Plethora. ,(y) Diaphragma. 
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het hoofd merkelyk opgeheven. Als de hoef!: 
of moejeJykheid der ademhaaling hevig is, 
kunnen wy , welke ook de tyd der zwanger-^ 
heid zy, de aderlaating waagen : en inzonder¬ 
heid als de Zieke bloedryk is, en g-eene andere 
toevallen het verbieden. En in geval van hard* 
lyvigheid , kan een zagte klyfteer of verzag- 
tend purgeermiddel naar gelang toegediend 
worden. De borftmiddelen (^z), hier dienftig, 
zyn de zelfde met die voorgefchreeven zyn in 
geval van gemeene Hoeft en Aamborftig-, 
heid (a), behoorlyk agt gegeeven zynde op den 
tegenwoordigen ftaat der Zieke. Zie 1. Deel, 
pag. i6i, enz. 

Aambeyen (b}. 

17. De zwangere vrouwen worden zeer dik- 
wils ontruft door Aambeyen, van een oplpan- 
ning en vervulling der fpeenvaten (c), ver¬ 
oorzaakt door de opftopping der maandftonden, 
hardlyvigheid , of drukking der vrugt. De 
Aambeyen zyn in dit geval zeer genegen om 
bloed te ftorten, ’t welk matig zynde , en ko¬ 
mende omtrent de opftopping der maandfton¬ 
den , voordeelig zyn kan. Maar als de vloe- 
jinghevigis, en verzcld met groote pyn en 
zwelling van het deel, zal het mogelyk een 
miskraam veroorzaaken, of het kind zeer ver¬ 
zwakken, of ziekelyk maaken. Als de Zieke 
hardlyvig is, de zwelling inwendig en groot, 
de pyn hevig , en de toevallen voortkomen 
van de drukking der vrugt op het deel, is de 

. - . . .. ^ ' ge- 
(■Z-’) Peéloralia. (a) Aflhma. (b) Haemorrhoides. 
(c) Vafa Haemorrhoidalia.; 
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geneezing moejelyk en zeer onzeker. De fpys 
moet in dit geval dun en verkoelende zyn, en 
de beweeging weinig. De ruft moet ingevolgd 
w’orden , en als het toe val hevig is, zal de 
Zieke wel doen met zig veel in het bed te hou¬ 
den of, als ze ’er uit is, gemakkelyk te zitten 
in een leunende geftalte. De aderlaating en 
andere zagte uitloozingen zyn dienftig tS de 
geneezing , als de opftopping der maandfton- 
den de oorzaak fchynt geweeft te zyn. Maar 
als het voortkomt van hardlyvigheid, kan een 
zagt purgeermiddel, of losmaakende klyfteer 
nu en dan gegeeven worden , om het lighaam 
open te houden. In dit geval is de volgende 
konferf (d) dienftig bevonden; 

FJedt. Lenit. mc ij. Vulv. San^. Flor. Sulph. 
ad dr. ij. OlAnif. gtt. vj. Syr. Rofar.Damaf. q.f. 
f. EIe8., om’er tegen den nagt, naar vereifch 
van zaaken, de grootte van een Notemuskaat 
van te neemen. 

Als de zwelling groot, hard , en uitwendig 
is, kunnen ’er bloedzuigers (e) opgezet wor¬ 
den. Maar als ze zagt is, kan ze, als men 
het dienftig oordeelt, met een lancet geopend 
worden. In alle andere opzigten kan men dit 
geval behandelen als gemeene Aambeyen (f) : 
alleenlyk als de vrugt hard op het deel,drukt, 
moet zyne zwaarte door enig dienftig behulp, 
onderfteund worden. 

Düuring van de Vloed der 

Maandstonden. 

I8* Wy vinden zomtyds dat vrouwen, hoe- 
F 3 wel 

(d) Eftduarivim. (e) Hirudines, (f) Ha^morrhoides* 
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wel ze werkelyk bevrugt zyn geworden , ge* 
duurende haare zwangerheid , eèff geregelde 
omgaande vertooning van haare maandftonden 
zullen hebben; maar inzonderheid die van een 
bloedryk geftel zyn, dun fchetp bloed hebben, 
of onderhevig zyn aan zwakheid in de vaten 
der Lyfmoeder. Dit is niet ongemeen in de 
eerfle vier of vyf maanden na de bevrugting (g); 
maar duurt zelden den geheelen tyd van haar 
rekening: en de vloejing is in dit geval ge- 
meenelyk minder dan de natuurlyke, of die ’er 
buiten den flaat der zwangerheid voortkomt. 
Als deeze vloed langer duurt dan de vierde 
maand, word het kind gemeenelyk zwak, zie- 
kelyk , en kort van leven ; maar als ze duurt 
tot de vyfde, is’er groot gevaar van een mis¬ 
kraam. De fpys moet hier verllerkende, 
mentrekkende , balzemagtig en verkoelende 
zyn. De ruft en flaap moeten ingevolgd, de 
driften gefluit , en het byflaapen nagelaaton 
worden. 

Als de Zieke bloedryk is, kan de aderlaating 
veilig gebruikt worden tot de geneezing, van 
den tyd der bevrugting tot na de vyfde maand. 
Maar zommigen pryzen in derzelver plaats het 
koppen. Het kan insgelyks dienftig zyn te 
geeven een vierendeel loots van bereid rood 
koraal , tweemaal daags , in een glas roode 
wyn , of tinktuur van roode roozen, In an¬ 
dere opzigten moet dit geval behandeld wor¬ 
den als een onmatige Vloed der Maandftonden 
of Witte Vloed (h) , behoorlyk agt gegeeven 
zynde op de omftandigheden der zwangerheid. 
Zie.l, Deel, pag. 544, enz. 

Stor- 

(g) Conceptio. (h) Fluor Albus. . . 
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Storting. 

19. Als ’er , geduurende den tyd der zwan¬ 
gerheid , eene geduurige bloedvloejing is uit 
de fchamelheid , verzeld met pyn , word het 
Storting genoemd , en onderfcheiden van de 
maandflonden in geduurigheid, terwyl de vloed 
der maandflonden maar omgaande is. Dit toe¬ 
val komt ligtelyk in geval van een zuiger (i) 
of valfche bevrugting , zoo wel als m een we- 
zendyke zwangerheid. Verbaaflheid , onma¬ 
tige driften , vallen , of andere uitwendige 
kw'etzingen kunnen die veroorzaaken. Ze is 
.gemeenelyk verzeld met zeer groote pyn, en 
zomtyds loopt het water daar teffens mede weg. 
De vïoejing is eenvormig en geduurig, ten zy 
ze geflopt word door klonterig of geronnen 
bloed; ’twelk eens weggenomen zynde , komt 
ze met grooter hevigheid weder : en als de 

: llorting dus een langen tyd duurt, werpt ze de 
Zieke in flaauwten (k) , en dikwils in fluip- 

I trekkingen (1). Alle ftordngen , van welke 
[ oorzaak die ook mogen voortkomen, veroor¬ 
zaaken gevaar van een miskraam , ten zy ze 
fpoedig geflopt worden, en worden al tyd doode- 
lyk, als ze hevig, of zeer langduurig zyn. Op 
het eerfle gezigt van dit toéval moet de Zieke 
aanflonds te bed gelegd; alle zoort van bewee- 
ging vcrmyd, en ernflige zorg gedraagen wor¬ 
den tegen de hartstogten. Als de vïoejing 
matig is, open dan een ader by wyze van af¬ 
wending (m); gebied de Zieke flil te liggen; 
en geef een flaapmiddel (n) met dienflige 

F 4 za- 
(i) Mola. (k) Syncope. (I) Convullio. . 
(m) Revulfio. (n) Opiata. 
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zamentrekkende middelen, om een miskraam 
voor te komen. Maar als de ziekte hevig is, 
en ’er niet fchielyk een miskraam komt, moet 
de verloffing aanftonds bezogt worden , door 
de vliezen te breeken, die de vrugt influiten; 
of die voorzigtig met een dienftig werktuig 
door te fnyden , en ’er vaardig het kind uit te 
haaien , gelyk ook de geheele nageboorte; 
want deeze agtergelaaten zynde , zou de floiv 
ring nog heviger maaken; welke, langer duu- 
rende , zou ze fluiptrekkingen , en de dood 
zelf veroorzaaken. De zelfde zaak zal ook ge-‘ 
fchieden , als de verloffing te lang uitgefteld 
word , en de vloejing hevig geweefl: is. Na 
dat de verloffing gefchied is, kunnen de flaap- 
middelen met groot voordeel gegeeven worden 
om de vloed op te floppen; maar als ze hevig 
is, en ’er gevaar aanftaande is van het leven der 
Zieke, fchynt het allergereedffce middel te zyn 
een behoorlyke gift van de bekende zamen¬ 
trekkende poejer, bereid van flaal en wynfteen, 
genomen met brandewyn, of enig ander geefl- 
ryk vogt. Na dat de vloejing eens geflopt is, 

zy door herhaalde giften van het flaapmiddel, 
deeze poejer , zamentrekkende infpuitingen, 
floovingen of diergelyke , kan de geneezing 
geëindigd, en de wederinllorting voorgekomen 
worden op de zelfde wyze als een gemeene 
Bloedflorting, of onmatige Vloed der Maand- 
üonden. 

Venusziekte in den tyd der 

Zwangerheid. 

20. Als een vrouw, geduurende den tyd der 
zwangerheid , met de Venusziekte word aan- 

gc- 
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getaft, moet de geneezing daar van uitgefteld 
worden tot na de Verlosfing, als het verwag- 
te uur digt op handen is. Maar in geval de 
toevallen der Venusziekte gezien worden tus- 
fchen den tyd der Bevrugting, en de vierde 
maand, kan de geneezing aanftonds begonnen en A. 
gelukkig geëindigd worden, zonder gevaar voor 
de Moeder of de Vrugt. Maar dan moeten wy 
de geneezing liever bezoeken door een zagte 
kwyling (o), dan door een geduurige herhaa- 
ling van fterke purgeermiddelen (p). En door 
dit middel word het Kind bevryd van de Ziek¬ 
te, zoo wel als de Moeder. En indien het 
niet eerfl: op deeze wyze verligt word, ge- 
fchied de geneezing zelden na de geboorte- 
’t Is zeer ydel dat Vrouwen betrouwen op haa- 
re Verlosfing, hoopende dat zy door dat mid¬ 
del alleen volkomen bevryd zullen worden van 
de Venusziekte. 

ZUIGERS (a) OF VALSCHE 
BEVRUGTINGEN. 

i.in en Zuiger word omfchreeven te zyn een Onv 
C/ ftuk vleefchige ftof ontbloot van beenen, 

gewrigten en ledemaaten, van geen zekere fi- 
guur, voortgebragt in de Lyfmoeder , maar 
zonder Moerkoek (b) en Navelflreng (c), en 
digt aan de Lyfmoeder vaflzittende, waar uit 
ze haar voedfel ontvangt, zynde gemeenelyk 
gelloten in een Vlies, doorweeven met ver- 
fcheiden vaten. 

De Miskraam of ontydige verlosfing van een 
F 5 Zui- 

('o) Salivatio. (p^ Cathartica. 
(a) Mola. (b) Placenta, (c) Funis Umbilicalis. 



Oor¬ 
zaak, 

Kente¬ 
kenen. 

90 NIEUWE OEFFENING 
Zuiger, komende omtrent de tweede maand, 
word gemeenelyk een valfche bevrugting ge¬ 
noemd. 

2. De Zuigers worden doorgaans onderfteld 
voort te komen van enige hevige kragt, of 
uitwendige kwetfing gekregen na de bevrug¬ 
ting (d), waar door deteere beginfelsder Vrugt 
gedrukt of zamen verward worden tot een ge- 
jne ne n niet onderfcheiden vleefchige klomp, 
welke niet ligtelyk kan ontlaft worden buiten 
de Lyfmoeder, waar van de opening gefloten 
is na de bevrugting. ’t Word gemeenelyk ge- 
dagt dat de Zuigers niet voortgebragt kannen 
worden, zonder de zamengevoegde vereeniging 
van beide de fexen. 

3. Een Zuiger, zynde van een vliezige, of 
inderdaad vleefchige flof, kan ligtelyk onder¬ 
fcheiden worden van die, naar oogfchynvlee¬ 
fchige , ofzamengeflremde klonterige ftof, die 
dh wils uitgeloosd word na een lange opftop- 
ping der Maandftonden; want door een behoor- 
lyk onderzoek zal het laatfte bevonden yvorden, 
niets anders te zyn dan gefbremd bloed, ten 
zy ’er enige bylegging tufTchen de twee fexen 
geweefl is. De ftof van een valfche Bevrug¬ 
ting fchynt meer vliezig te zyn dan een vol¬ 
komen gemaakte Zuiger, en bevat gemeene¬ 
lyk enige hoeveelheid van een bedorven vogt. 
Als een vrouw zwanger is van een Zuiger, is 
de buik harder , pynelyker, en zwaarder, dan 
als ze van een leevend kind zwanger gaat. Ze 
is zelden vry van pyn, en als de Zuiger groo- 
ter word, gevoelt ze, als zy haar in ’t bed om¬ 
keert , als ’t ware een doode zwaarte, of een 
zwaare klompige ftof, rollende en fchuivende 

van 
(d) Conceptio. 
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van den een na den anderen kant. De Bor- 
ften zwellen ook in dit geval zoo veel niet op, 
als wanneer ’er wezentlyk een Kind is; en be¬ 
vatten maar weinig, indien enige Melk. De 
kouleur van het aangezigt verdwynt, of ziet 
meer doodagtig, en de Zieke is gemeerihlyk 
veel onpaflèlyker, als ze van een Zuiger, dan 
als ze van een leevend Kind zwanger gaat. Als 
’er by de bovengemelde tekenen nog by komt, 
dat ze na de tweede of vyfde maand van haar 
rekening, geen beweeging vind, nog ftrub- 
belingen gevoelt in de Lyfmoeder, is ’er groote 
reden van vermoeden, dat het geen wezent- 
lyke Bevrugting is. En de zaak zal buiten 
twyffel zyn, als de tekenen tot hier toe ge¬ 
meld blyven langen tyd, na dat haar rekening 
geëindigd is. 

4. Valfche Bevrugtingen worden altyd min-Voorte- 
der gevaarlyk geoordeeld dan Zuigers, nog- kenen, 

tans kan een miskraam van dit foort van er¬ 
ger gevolg worden dan een miskraam van een * 
Vrugc, om dat de florting in het eerlle geval 
gemeenelyk heviger en langduuriger is. Daar 
hebben Vrouwen met Zuigers gegaan verfchei- 
den jaaren agter een, hoewel ze fomtyds fchie- 
lyk doodelyk worden; komende de Storting in 
dit geval dikwils lang voor de uitfluiring der 
Zuigers. Het gevaar dat de Zuigers verzelt, 
vermeerdert met haare grootte, duuring in de 
Lyfmoeder , en haare trap van vaftkleeving 
daar aan, gevoegd by de jaaren, kragten en 
geflel der Zieke. Zuigers van lange duur zyn in 
ftaat om te verergeren in, of te veroorzaaken 
knoeftagtige of kreeftagdge gezwellen, on- 
vrugtbaarheid, en veele elenden. 

5. De levens wyze in een Zuiger of valfche Levens- 
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Bevrugting te houden, is het tegengeftelde van 
die in geval van Zwangerheid vereifcht word. 
Sterke beweeging kan helpen om de Zieke van 
haar laft te bevryden, als ze tydig gebruikt 
word. In ’t algemeen, alles wat dient om de 
Vloèd der maandftonden te bevorderen, den 
Arbeid voort te zetten, en de Kraamvloed (e) te 
verhaaften, kan hier dienftig zyn. Maar na 
dat de Zuiger eens ontlaft of uitgehaald is, is 
de levenswyze,dienflig in geval van Miskraam, 
of na de Verlosfing, ook goed in het tegen¬ 
woordig geval. 

6. Als de voorgaande tekenen famenftem- 
men om ons te verzekeren, dat ’er een Zui¬ 
ger of valfche Bevrugting werkelyk gefchied 
is, is de eerfle zaak, die gedaan moet worden, 
dienflige verzagtende fmeerzels voor te fchry- 
ven om vryelyk te gebruiken ter verzagting van 
de deelen, en inzonderheid van de opening der 
Lyfmoeder, welke in een valfche Bevrugting 
minder verwyderd is, dan in geval van een 
Zuiger. Deeze fmeerzels kunnen gemaakt wor¬ 
den van Ung. Dialth. 01. Palm. 01. Puleg. Rut., 
^c. Of 

Ung. Dialth. unc ij. 01. Chamesm. unc. j. 01. 
Mach per expreJJ] 01. Rut. Chym. ad dr. j. 01. Sa^ 
hin. Chym. dr. £. m. f. liniment, om de Scha¬ 
melheid uit- en inwendig dikwils mede te be- 
fmeeren. 

7. Gaa daar na voort tot fterke pisdryven- 
de middelen (f), of verzagtende buikzuiveren¬ 
de klyfteeren, welke herhaald moeten worden» 
als de kragten van de Zieke het toelaaten. 

Decolè. Comm. Clyfter. unc x. EkPc, Lenit. 
V Ok A 
' (e) Lochia, (f) Diureiica. 
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01 Samb, ad unc ij. Vin. Emet. Tereb. Ven. ad 
dr. vj. Vitell. ovi No. j. 01. Rutce. Jmip. Chym. ad 
dr. j. tn.f. Enema, naar vereifch van zaaken in 
te guiten. 

8. Nu en dan kan ’er ook een fterk purgeer* 
middel gegeeven worden, als de kragten der 
Zieke het toelaaten. 

19-. Rhabarb. Fol. Senn. ad dr. ].£. Sal. Tartar, 
fcr. j. infunde in Jq. Font. unc iv. Colat. unc ij. 

adde Sal. Cat hart. Amar. dr. vj. Gumm. Arab, 
dr. ij. Sal. Prunell. dr. j. Syr. de Spin. Cervin. dr. 
vj. Sp. Nitr. Dulc. fcr. ij. 01. Succin. gtt. ij. m.f. 
Fotio. 

’t Kan fomtyds dienflig zyn, des avonds te 
voren een gift Cahmela te geeven, en het 
Drankje, nu voorgefchreven, den volgenden 
morgen. 

9. Als deeze middelen niet helpen, kunnen 
’er fterke nies- (g) en braakmiddelen (h) met 
de Infus. Croci Metallorum ^c. gegeeven wor¬ 
den , en herhaald op behoorlyke afftanden. 
Voor af kan het dienftig zyn een ader te ope¬ 
nen in den enkel of elders. 

10. Tot dit einde worden ’er ook Moeder- 
pillen (i) aangeprezen, en die kunnen bereid 
worden uit Hiera Fier a Sal. Nitr. 01. Sabin. Ju^ 
nip. &c. Dus 

9:. Spec. Hier. Fier. unc £. 01. Fuleg. Sabin. 
Rut. ad gtt. V. MelL Commun. vel Mithrid. q. f. 
u. f. Fafta, de qua Formentur Glandes, geduuren- 
de enigen tyd te draagen. 

11. Als het de tyd toelaat, kan dit geval be-Op de 
handeld worden, als een hardnekkige opflop- der 
ping der Maandftonden, of een harde Arbeid, 

met 
(g) Sternutatoria. (h) Emetica. (i) Peflaria. 
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met dienftige floovingen, infpuitingen, enz. 
hoewel die niet te prikkelende moeten gemaakt 
'worden, op dat ze de opening der Lyfmoeder 
niet zamentrekken, in plaats van die te verflap- 
pen, en te verwyderen. Maar het gebeurt dik- 
wils, dat de ftorting zoo groot is, dat’er geen 
gelegenheid is om op enig ander toeval te let¬ 
ten. De flaap- (k) en zamentrekkende midde¬ 
len (1), voorgefchreven in de onmatige Vloed 
der maandftonden , en andere Bloedftortin- 
gen(m), moeten hier by een gehaald, en alle 
uitvindingen teöens te werk gefield worden, 
om de Vloed te floppen. In dit geval, ver- 
zagtende floovingen en fmeeringen fchielyk 
voor de buik gebruikt zynde, om de deelen te 
verflappen; moet de hand, eerfl befmeerd met 
enige dienflige olie of zalf, aanflonds gèbragt 
worden in de fcheede (nj tot aan de Lyfmoe¬ 
der toe, en het vlies bevattende de Zuiger (o) 
of valfche Bevrugting , moet met de vinger 
vafl gehouden , en zagtjes weggehaald worden. 
Als eene vinger niet genoegzaam is tot dit ein¬ 
de , en de ander niet gemakkelyk kan inge- 
hragt worden, moet ’er de Kranebek of fchaar 
aanflonds bygebragt of langs de vinger in de 
Lyfmoeder geleid worden; en dus kan men de 
vleefchige flof vaflhoudende, die fomtyds ge¬ 
makkelyk uithaaien. Maar als de pynen van 
den Arbeid komen, op de verwagte tyd der 
Verloshng, kan de Zuiger gemeenelyk uit¬ 
gehaald worden op de gewoone wyze , zon¬ 
der behulp van een werktuig. Maar als ze 
flerk aan de Lyfmoeder vafl zit, en lang daar 

in 

(k) Opiata. (I) Ad/irlngentia. (m) Haemorrbagia. 
(n; Vagina, (o) Mola. 
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in gebleeven is, zoo dat het onmogelyk fchynt 
die met de vingers af te fcheiden , moeten hec 
mes en de haak gebruikt worden, om die daar 
van af te fcheiden en uit te haaien. Maar als 
de Zuiger langduurig is, en eene fcirreusheid 
veroorzaakt heeft, is deeze Operatie gemeé- 
nelyk vrugteloos, en moet daarom met zeer 
groote voorzigtigheid ondernomen worden. 
Als de lyfmoeder knoeftagtig is, is het dienftig, 
na de uitloozing , daar in te fpuiten, mits dat 
de ftorting niet hevig is, dienftige zuiverende 
vogten, gelyk een fmelting van Peruviaanfche 
balzem, met het dojer van een ei, in gerften- 
water, of diergelyke , en in andere opzigten 
voort te gaan met de inwendige middelen, als 
in geval van knoeftagtige gezwellen. 

M I S K R A A M (a). 

i.XJen Miskraam of ontydige verlofling derom- 
JJ/ vrugt , kan voortkomen van verfchei- fchry-’ 

den oorzaaken, als onmatige uitloozingen, he- en 
vige beweegingen , fchielyke driften, fchrik- 
ken, enz. Ze kan komen in alle tyden der 
zwangerheid : maar als ze voor de tweede maand 
komt, word ze gemeenelyk een valfche bevrug- 
ting genoemd. 

2. Gemeenelyk gaat’er de koorts voor,Kente- 
zynde of geduurig, of tuflchenpoozende; pyn kenen, 
in de lenden en het hoofd; zwaarte in de oogen; 
nederzakking en zamentrekking van den buik: 
en als de tyd der miskraam nu op handen is, 
zyn de pynen de zelfde met die in den arbeid 
zyn, en worden inzonderheid gevoeld omtrent 

hec 
(a) Abortio. 
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het fchaam- (b) en heilig been (c). De borflen 
die te voren gezwollen waren, flinken nu, en 
worden flap; de Zieke krygt ligt eenflaauwte, 
en daar loopt een weiagtige vogt uit de lyf- 
moeder; waar op volgt de uitvloejing der wa¬ 
teren, florting, enz. 

3. Als de tyd der zwangerheid ver heen is, 
zoo dat de vrugt noodzaakelyk groot moet zyn; 
als de oorzaak der miskraam hevig is; als de 
Zieke fterke trekkingen heeft; als ’er een groote 
bloedftorting (d^ voorgaat of volgt; als de 
vrouw van een zwak geitel is ; als de vrugt 
verrot is; als de vrouw nooit te voren verlofl: 
is van een levend kind, kan het geval voor ge- 
vaarlyk gehouden worden : maar met andere 
omllandigheden is *de miskraam zelden doo- 
delyk. 

4. Op de eerfte verfchyning van de toeval- 
len eener miskraam, moet de Zieke te bed ge¬ 
legd worden. De hartstogten moeten in llilte 
en matigheid gehouden worden. De fpys moet 
gemakkelyk te verteeren zyn. De drank kan 
zyn wyn , naar gelang verdund met water: 
maar in geval van buikloop (e) , groote llor- 
ting enz., fchynt het üecoSlum Album de dien- 
fliglte drank te zyn. In andere opzigten moe¬ 
ten de fpys en levenswyze gefchikt worden 
naar de byzondere toevallen die de miskraam 
verzeilen; ’tzy hardlyvigheid, perzing, braa- 
king, enz. 

5. Als de eerfte tekenen der miskraam ont¬ 
dekt zyn , en de Zieke bloedryk is, zal het 

^ dienftig zyn , enig bloed door de aderlaating 
weg 

(b) Os Pubis, (c) Os Sacrum. 
(d; Haemorrhagia. (e) Diarrhoea, 
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weg te neemen. Waar na de volgende bolus 
en drank van dienft kan zyn : 

1^. Pulv. Corall. Rubr. Terr. ^apon. Croci Mart, 
Adjlr. Bol. Armen, ad gr. xv. Croci. gr. v. ConfeSè, 
Alkerm. dr.JJ. 01. Nuc. Mofch. Chym. gtt.}. Syr. 
de Mecon. q. f. f. bolus , aanftonds te neemen 
met de volgende flurpdrank : 

. Aq. Cinnarn. ten. unc\]. Stephan, dr. vj. Syr. 
t Cort. Citr. dr. Sp. Lavend. Comp. dr. j. m. f. 
hauftus. Of 

6. Confebi. Fracaft.f. m. dr.j^. Lapld. Hesmat. 
Majiieh. Sang, üracon. Gr an. Kerm. ad fcr.£. OL 
Cinnam. gtt. j. Syr. e Rojis Skeis q.f f. bolus, om 
de vyf uuren te neemen met vier lepels van de 
volgende drank : 

Aq. Ceraf. Nig. Menth. ad unc iij. Mirab. iinc ij. 
Margarit. ppt. dr. ij. Sp. Croci. unc£. Sacch. Alb. 

5* ƒ• /• , 
7. In geval van fterke florting. 

; 9:. Aq. Blantag. Sperm. Ranar. Germ. Ouerc. ad 
\unc ï]. Cinnam. Fort. Acet. üpt. ad unc j. Conf. 
Fracafi.f. m. Bol. Armen, ad dr. ij. Terr. Japon. 
Lap. Hesmat. ppt. ad fcr. ij. Land. Liq. gtt. xxx. 
Sp. Lavend. Comp. dr. j. Syr. e Corall. Papav. 
Errat. ad unej^. f. Mixtura, om ’er, om de drie 
duren , twee lepels van te neemen, de vies 
èerü; gefchud zynde. 

8. In den tuflehentyd moeten de uitwendige 
middelen niet vergeeten worden. Als de bloed- 
ftorting (f) in een behoorlyke tyd niet beteu¬ 
geld word, kunnen dienftige Aoovingen, in- 
fpuitingen en rookingen (g) , met voordeel 
gebruikt worden , gelyk in geVal van een on¬ 
matige vloed der maandftonden. Het kan ook 

II. Deel. G van 
(f) Haemorihagia. (g) Suffirntgiav 
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van enig nut zyn, de volgende Pleifter te le^* 
gen op de plaats der lendenen, daar ze geoor¬ 
deeld word de vezels zamen te trekken, en 

- de vloejing te bedwingen. 
Etnpl. Oxycroc. de Minto Rub. Parac. ad 

Hern, ad m. om over zeemleer geflreeken, op 
de plaats der lendenen te leggen. 

Verzeld 9* persling verzeld is, moeten 
met Per- dienftige giften van Rhabarbar, op beboorly- 

ke afilanden, toegediend worden, teffens met 
te pas komende balfemagtige middelen (h) , flyr 
men (i) of diergelyke. Zie van de Perfing (k) 
I.'Deel, pag. 326 enz. 

Slapheid Als een bebbelyke zwakheid, of flapheid 
van de van de vaten der Lyfmoeder, dit geval ver¬ 
vaten zelt, moet het behandeld worden, als de witte 
inoeder Vloed (1); maar inzonderheid kan een kook- 

‘ drank van Pokhout hier zeer dienfcig zyn, als 
de Zieke niet van een dun of teeringagtig ge- 
flel is. 

II. Als de florting met een uitbreking der 
wateren, en hevige pyn op den grond des buiks | 
verzeld is, word de tyd der Miskraam geoor¬ 
deeld naby te zyn. In dit geval moet het ge¬ 
bruik der zamentrekkende middelen (m) nage- 
laaten worden. En naar maate de Miskraam 
natuurlyk of onnatuurlyk is, moet het Vroed- 
wyf haar werk doen, als in geval van een na- 
tuLirlyke of onnatuurlyke Geboorte, zyndede-, 
zelfde uit- en inwendige middelen, dienende 
om de NagebooTte (n) aftedryven, en de 
Kraamvloed (o) te bevorderen, in beide geval¬ 
len dienftig. 

DER- 
(h) Balfamica. (i) Mucilagines. (k) Tenesmus. 
(I; Fluor Albus. (rn) Adltiingcntla. 
(n) Secuiidin». (oj Lochiajj 
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PERDE AFDEELING. 

'iekten welke de Verlosfing verstellen.' 

NATUURLYKE GEBOORTE. 

Een Natuurlyke Geboorte is die, welke komt Om- 
omtrent veertig weeken na de bevrug- 

ig (a), niet verzeld met enige buitengewoone 
' ongewoone toevallen. 
2. Als de Vrugt allengskens groot word ,Oor- 
aakt dezelve eindelyk, tefFens met de nage-^aak. 
►orte, wateren enz., een merkelyke drukking 
) de opening der Lyfmoeder; welke, gevoegd 

de vermeerderde flribbelingen , of bewee- 
ng van het Kind, een ongemakkelykheid in 
Moeder veroorzaakt, en een begeerte om 

•or de geboorte daar van bevryd te worden., 
nde nu gereed om -voor den dag te komen. 
Dor de vermeerdering of geduurigheid van 
eze oorzaaken, word het vlies, daar de Vrugc 
2de omvangen is,eindelyk gebroken, wanneer 
verzamelde wateren uitgaan, en de opening 

r Lyfmoeder,met alle de inwendige deelen der 
heede (b) glad en flap maaken , welke daar 
des te gernakkelyker wyken voor de bewee» 

ig der Vrugt, en de vlaagen van de Moe- 
r, of de geduurige herhaalde zamentrekkin- 
n der buikfpieren (c)i 

G 2 2* Om* 
.a) Conceptio. (b) Vaginaa 
c) Musculi Abdomiaaks. 
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Rente- 3- Omtrent de zevende of agtlle maand n 
kenen, de bevrugting, maar zomtyds laater, word^e 

een merkelyke beweeging der Vrugt gevoel 
in de Lyfmoeder, op welken tyd die gemeer 
lyk gekeerd word door de overwinnende zwaai 
te van haar hoofd, of nederwaards tuimelt m^ 
haar aangezigt naar de rug der Moeder. ; 

De tekenen van het aannaderende uur de 
Verlosfing zyn, zakking, of platheid van he 
bovenfle deel des buiks, vallende de zwaart 
dan naar beneden; wederkeerende pynen in de 
buik, gelykende naar die van kolyk, en daa 
van alleen onderfcheiden door haare zitplaats 
als wordende in den arbeid alleen gevoeld on 
trent den grond des buiks. Deeze pynen vei 
meerderen ligtelyk, en keeren met tulTcher 
poozen weder, beflaande de plaats der lendt 
nen zoo welNals den buik. Hier op fchynt hf 
aangezigt eni^zints ontfteeken; de polsen d 
ademhaaling zyn fnel en ongeregeld, en zon 
tyds is ’er dorft, en heefchheid der Ipraak by 
gelyk ook braaking en eene algemeene beevin^ 
maar inzonderheid in de beenen en dyën, e 
alle deeze toevallen vermeerderen allengsken; 
naar maate de tyd der Verlosfing nadert, we 
ke gemeenelyk voorgegaan word door de on 
lafting van een dikagtige vogt, .met bloed ge 
verfd, gemeenelyk de Schjn (d)‘ genoemd; e 
gehouden als een zeker teeken van de fchieh 
ke doorbreeking der vliezen, en uitgang de 
wateren. En nu zal de opening der Lyfmoedei 
als men het onderzoekt, verwydert bevonde 
worden; kort daar na breeken de vliezen, d 
wateren loopen weg, en in geval van een nt 

tuui 
(d) Shews. 
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uurlyke geboorte, word de vrouw aanftonds 
'■erlofl, met behoorlyke hulp. 

4. Als ’er geen ongewoone toevallen gezien voorte* 
irorden, kunnen wy eene veilige en fpoedige kenen, 

/’erlosfing voorzeggen; zynde het geheele 
7erk gemeenelyk over in zes, of op zyii meeil 
n agt uuren tyds, en dikwils in veel minder. 
C Is niet ongewoon de omkeering der Vrugc 
n de lyfmoeder verkeerdelyk te houden voor 
en toeval van den volgenden arbeid; en zom- 
yds zyn de wezentlyke arbeidpynen gehouden. 
70or een toeval van Kolyk, waar van ze even- 
vel konnen onderfcheiden worden door de ken- 
ekenen (e) te voren voorgefteld. 

5. Als de Arbeidpynen in ilaat zyn een koorts Levens- 
e verwekken, moet de levenswyze geenzins 
)rikkelende, of bekwaam zyn om de fnelheid 
es bloeds te vermeerderen. Geleyen, Hoender- 
bp, en zagce balfemagtige voedzaame fpyzen 
^^orden in dit geval meeft goedgekeurd. Hoen- 
lers, Kalfsvleefch-, en diergelyke worden toe- 
;en:aan , als ’er geen gevaar van Koorts is. 
/Vyn , naar gelang verdund met water, kan 
;ebruikt worden voor geduurige drank, enigen 
yd voor en na de Verlosüng. In het uur zelve 
3 het de gewoonte naar gelang een glas van ze- 
:er hartfterkend water (f) te geeven, ’t welk ge- 
)ordeeld word den Arbeid gemakkelyk te maa¬ 
ien. Het gebruik van verzagtende klyfteeren 
/ord vereifcht in geval van hardlyvi^heid, of' 
aar de vuilighêden verzameld en verhard zyn 
n de darmen, zoo dat ze de baaring der Vrugc 
nigermate beletten. Maar deeze vertlopping 
noet, als het mogelyk is, voor de tyd der 

G 3 Ver- 
(e) Diagnoftica. (f) Aqua Cordialis. 
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Verlosfing weggenomen worden, ' -’t Is ook'ge* 
meen, (om de baaring van bet Kind te bevorde¬ 
ren , de deelen flap te maaken, en die zonder 
pyn te doen verwyderen, de fcheede (g), en 
inwendige holligheid, met enige dienflige zalf 
te befmeeren. 

Verlos- ö. De Verlosflng gefcliied op de volgende. 
fing hoewyze. De Vrouw word gemakkelyk geplaatft 
gefchied.jj^ een ftoel, of liever te bed gelegd, mee haar; 

hoofd, en borften naar boven, en bekwaame 
floffen onder haar, om de wateren te ontvam; 
gen. Het Vroedwyf, haar vinger van tyd tot 
tyd in de Lyfmoeder brengende, en de ver-r, 
fcheidene toevallen met malkander vergelyken-^ 
de, en inzonderheid als de Schyn gezien word, 
leert dat haar hulp nodig is. Zy befmeert j 
dan haar vingers, en brengt eerfl: de eene, ens 
dan de andere in de Lyfmoeder, tot dat eln-l 
delyk de geheele hand ingang vind, waar me-:| 
de zy, de vliezen nu gebrooken zynde, heci 
h»ofd des Kinds vaflhoud, ’t welk in eenej 
natuurlyke geftalte naar beneden ligt, met het 
aangezigt naar de rug der moeder, zynde de’ 
armen ook uitgeftrekt, en evenwydig liggen-, 
de met de zyden. En nu tragt ze het door zag-' 
te middelen langzaam uit te haaien, in de ge¬ 
ftalte daar ze het in vind;- terwyl de Moeder 
ondertuflehen haare vlaagen regelt, en haaren’ 
adem beftiert zoo dat ze de v/erking helpt ,i 
welke gemeenelyk vaardig en gemakkelyk is 5^ 
ten zy de deelen naauw zyn, en het hoofd des^ 
Kinds groot is. Als het Kind gevorderd is zoo 
ver als de oren, houd het Vroedwyf beide' 
de zyden van het hoofd vaft met haare ham; 

(g) Vagina. 
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den, en trekt het allengskens voorwaarts tot 
de fchouders, die dikwils een merkelyke hin¬ 
derpaal zyn. En als het Kind lang in dien 
ftaat blyft, is ’er groot gevaar van verwurging. 
Als de fchouders eens doorgegaan zyn, vol¬ 
gen de andere deelen gemeenelyk zonder veel 
moejelykheid, uitgezondert de heupen. Als 
het Kind geheel uirgehaald is, is het volgende 
dat voor den dag moet komen, de Moeder¬ 
koek (h) of Nageboorte (i) , gelyk het ge¬ 
noemd word , ten welken einde de Navel- 
ftreng (k) zagtelyk naar voren moet getrokken 
worden, en daar op zal de Moerkoek of Nage¬ 
boorte volgen. Men moet hier zeer zorgvuldig 
zyn, dat ’er geen geweld gedaan word in de 
Navelftreng te fterk te trekken, uit vrees dat 
de moederkoek mogt vaft zitten aan de lyfmoe- 
der, waar van ze in dat geval op eene zeer 
zagte wyze afgefcheiden moet worden, maar 
zoo, dat geen deel daar van word agtergelaa- 
ten, ’t welk de oorzaak zou worden van lluip- 
trekkingeii (1) , flerke llorting, en zelfs de dood. 
Na de geheeie uithaaling der Vrugt, word die 
ten eenemaal van de moeder afgefcheiden, 
door de navelllreng geheel af te fnyden; zorg 
zynde gedraagen voor het Kind , terwyl de 
moederkoek word uitgehaald, welke in natuur- 
lyke geboorten gemeenelyk geheel, en met 
merkelyk gemak voor den dag komt. 

7. De Navelllreng word op de volgende 
•wyze afgefneeden. Als de langte van omtrent 
een vierendeel els is uitgehaald, met het weg¬ 
haaien der nageboorte, word ’er verfcheiden 

G 4 maa- 

(h) Placenta. (0 Secundin*. 
{ (k) Funis Umbilicalis. U) Convulfia, 

Manier 
om dc 
Navel- 
Itreng 
af Ui fnf' 
den. 
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maaien een wafTche draad rontom gewonden, 
ter langte van twee of drie duimen van de na^ 
vel des kinds, en wederom op den affland 
van omtrent twee duimen van de eerde band, 
naar de moeder toe; dan word de dreng ge¬ 
heel afgefneeden met een fchaar, tudchen de 
twee banden, en dat deel daar van. ’t welk aan 
de moeder behoort, zorgvuldig in de lyfmoe- 
der gebragt; dat aan het kind behoort, zorg¬ 
vuldig gelegd tudchen twee kudèns, en gewend 
naar de kolk der maag, of naar dat de gewoonte 
is, wordende de ftreng eerd opgerold in een fy- 
ne linnen doek, en vadgehouden met een zwag- 
tel of navelband. Men moet zorgvuldig op- 
paden, dat men de draad niet te vad bind, uit 
vrees van de dreng in dat deel af te fnyden , 
waar uit eene doodelyke bloeddorting (m) vol¬ 
gen kan, en insgelyks uit vrees van zulk een 
bloeddorting moet men het niet te los binden. 
Zulk eene bloeddorting is zomtyds gekomen 
verfcheiden dagen na de geboorte van het Kind, 
hoewel dat deel der naveldreng, ’t welk daar 
aan vad gelaaten is, gemeenelyk verrot, en 
van zelfs afvalc in den tyd van negen of tien 
dagen. Na dat de verrotte dreng-dus is afge¬ 
vallen , blyft de navel gemeenelyk enigen tyd 
zwak. Als dit hinderlyk is, is het diendig op 
het deel te leggen een zagte drukdoek in war¬ 
me melk gedoopt, maar als ze een kwaade 
kouleur fchynt te hebben , moet een weinig 
brandewyn met de opgelegde melk gemengd 
worden. In geval van verzweering (n) ofmer- 
kelyke vogtigheid van het deel, moet het ver¬ 
bonden worden met Ung. Deficcat, Rubr. of 
Diapomph. 3 Na 

(ra) Hsemorrhagia. (n) Suppüratio. 



DER GENEESKUNDE. 105 
8* Na de Verlosfing van een kind, moet Wat’er 

zy,.die het werk van Vroedvrouw verrigt,doen 
verzekert zyn dat ’er niet iet anders agter blyft, 
eer de Moeder te bed word gelegd; worden- fing. 
de een dwaaling of verzuim Van dit byzondere 
gevolgd door een hevige, en zomtyds doo- 
delyke , ftorting. In geval van flaauwte, ge- 
duurende den tyd der verlosfing, moet de haa¬ 
iende onderfleund worden door hartfterkende 
middelen (o), en inzonderheid door vlugtige 
geefiien of zouten, dikwils aan den neus ge- 
bragc; want deeze kunnen door haare ^^rikke- 
lend^e deeltjes helpen om de vlaagen te bevor¬ 
deren , en de Vrugt uit te fluiten, op den zelf¬ 
den tyd dat ze in andere opzigcen ook dienftig 
zyn. Als het gelieele werk over is, moet de 
Vrouw, als ze behandeld is, fchielyk in een 
warm bed gelegd, en een dienftig hartHerkend 
middel , of warme wyn haar gegeeven wor¬ 
den ; ook moet ’er een Kompres warm op de 
Lyfmoeder gelegd worden , om de kraam- 
vloed (p) te bevorderen, en twee- of driemaal 
in een uur, of als ’er gelegenheid zal zyn,ver¬ 
nieuwd worden. Tot het zelfde einde is men 
insgelyks gewoon een breed dubbelt gevouwen 
linnen laken, eeril warm gemaakt, rontom 
den buik te leggen; welke ook, als ’er gele¬ 
genheid is, nu en dan zagtelyk met een warme 
band mag gedrukt wórden. Aanftonds na dat 
de Vrouw bedaard, of een weinig by haar zel¬ 
ve gekomen is, is het de gewoonte haar te 
geeven een vierendeel loots of meer Sperma 
Ceti, gemengd met een gelyke hoeveelheid van 
Veneetfche Theriakel, of als de Zieke het be- 

G 5 kofti- 
(o) Cordialia. (p) Lochia. • ' 
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koiligcn kan, een vierendeel loots Confect. Al- 
kerm. , alle vyf of zes uuren, Ipoelende dat 
door met een weinig warme wyn of diergelyke. 
Deeze manier is goed voor de ryken, maar 
de volgende is veel goedkooper , en mogelyk 
even dienftig. 

9r. 01. Amygd. Dulc. ree. extr. unc ij. Syr. Ca- 
piïl. Ven. unc]. Land. Liquid, gtt. xxx. 7n. om ’er 

\ zomtyds één lepel vol van te neemen. Of 
9:. Aq. Puleg. Bryon. Comp. unc iv. Syr. 

Artemif. unc j. JJ. 7n. f. Julap. , om ’er , alle 
vVier of vyf uuren, drie lepels van te gebruiken.' 
Het volgende is een wonderlyk hartfterkend of 
ruilmiddel (q), zynde door eene lange onder¬ 
vinding , in het tegenwoordig/geval goedge¬ 
keurd : 

Aq. Puleg. Ruta. ad unc iij. Hyfter. unc ij. 
Syy. de Mecon. dr. vj. Artemif wwj^. TinSt. Cajior. 
dr. iij. Laud. Liq. Syd. fcr. ij. 771. , om ’er aan- 
ftonds na de baaring zes lepels van te neemen, 
en daar na de gift naar vereifch van zaaken te 
herhaalen. 

Levens- 9. In de twee eerfte dagen na de verloffing, 
wyze na moet de vrouw wat fpaarzaam in haar fpys 
lofihfg.* voornamelyk vogtig moet zyn en 

beflaan uit broodnat (r), gerftenwater met 
wyn , enz. Hoendernat of geleyen mogen 
vryelyk gedronken worden, en ook nu en dan 
een warm^ kop gemeene kandeel met witte 
wyn. Dat geregt word gezegd wonderlyk te 
zyn, om de kraamvloed (s) te bevorderen, 
welke door alle middelen moet aangeraoedigd 
worden; zynde de opflopping daar van in Haat 
iluiptrekkingen (t), beeving, en andere zenuw¬ 

ziek-; 
(q) Paregoricum. (r) Panada, (s) Lochia. (t) Convulfio. 
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ziekten te veroorzaaken. Omtrent drie of vier 
dagen na de verlofling kan de kraamvrouw 
toegeflaan worden het gebruik van gekookte 
hoenders of kalfsvleefch , als ’er geen gevaar 
van koorts is; en als de eetluft dient, of het 
geitel het vereifcht, kan lams of rundvleefch , 
na deezen tyd, met matigheid gebruikt worden; 
en de gemeenc wyze daar van is dat weder by 
trappen in te voeren. 

10, De ruit en'flaap moeten voor een’ mer- 
kelyken tyd na de verloffing worden ingevolgd; 
maar indien die door pyn, vermoeidheid, of 
andere hevige toevallen , niet natuurlyk kan 
verkreegen worden; moeten wy die door kon- 
Itige middelen tragten te bevorderen. Ten 
v/eiken einde dien (tig kan zyn de volgende 
drank naar gelang te geeven. 

Jq. Cmnam. ten.Puleg.ad unc ]. Hyfter.dr. 
vj. Land. Liq. Tinei. Cajlor. Sql. Folat. OL adgtt. xv. 
m. f. haiifiiis ^ naar vereifch van zaaken -te ge¬ 
bruiken. 

De geregelde vlocjing der kraamvloed moet, 
d^n geheeien tyd door, bevorderd worden 
door eene behoorlyke geitalte des lighaams, 
leggende met het hoofd en den buik opgehe¬ 
ven , enz. En als de kraamvrouw zeer hardly- 
vig is in de tv’-ee eerfte weeken van haar leggen, 
zal het dienitig zyn nu en dan een klyiteer te 
geeven van melk en zuiker, gekookt met enige 
windbreekende zaaden (v), enz. ’twelk beter 
zal helpen en minder gevaarlyk zyn, dan buik¬ 
zuiverende of losmaakende middelen door den 
mond gegeeven. Maar naderhand, als ’er ge¬ 
legenheid is, kan men veilig gebruiken ver- 

zag- 
(v) Semina Carminativa, 
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zagtende middelen , als geftoofde pruimen, 

manna, caflia of diergelyke. De hartstogten 

moeten, geduurende den geheelen tyd , voor- 

zigtig geregeld worden , tot een volkomen 

maand na de verlofling. De lugt moet in de 

plaats ingelaaten of uitgeflooten worden, naar 

maate der hitte van het weder, geftekenis der 

kraamvrouw, haare ziekte, flaauwte, of dier¬ 

gelyke. Maar men kan niet te veel zorg draa- 
gen om te beletten dat ze koude vat, inzon¬ 

derheid geduurende de eerfle week, door het 

gebruik van vogtig linnen *, koude vogten, 
of enig deel van het lighaani , inzonderheid 

den buik, enz. aan de open lugt bloot te ftel- 
len, ’twelk zomtyds eene fchielyke opkopping 

der kraamvloed (x) veroorzaakende, de kraam¬ 

vrouw tn een dreigend levensgevaar werpt. 

Als 
Cx) Lochia. 
* Het gevaar , waar voor de Kraamvi ouwen , door 

koude vatten , bloot ft’aan , is oorzaak geweeil, dat 
men haar uitdrukkelyk verboden heeft , haar vuil lin¬ 
nen met fchoon te verwilTelen. En in zommige plaat- 
zen word nog zorg gedraagen, dat dit verbod Ibnd 
grypt. Maar men benadeelt de Kraamt rouwen daJr 
door even zeer , als met haar fchielyk te doen koude 
vatten : dewyl ze door het ongemak der onreinighei J , 
eji den üank der kraamvloed, negen dagen lang Qwant 
dien tyd heeft men bepaald, eer ze verfchoond mogen 
worden) aan nieuwe ziekten onderhevig worden : be- 
halven dat die haar oppaffen , ook niet buiten gevaar 
zyn , om in de beflooten, wanne , (tinkende kraain- 
vertrekken, enig ongemak te krygen. Weshalven dec- 
ze gewoonte, overal, daar ze nóg plaats heeft, behoort 
afgefchaft te worden. Men kan aan de Kraamvrouwen 
wel fchoon linnen geeven, zonder haar te doen koude 
vatten. En elk ziet, dat zy daar door veel verkwikking 
en gemak krygen, ’twelkzy anders^ ontbeeren moeten. 
Ook kan deeze zelfde regel op and'ere ziekten, waarin 
men het verfchoonen verboden heeft , uaar eifch van 
omftandigheden toegepaft woeden. • 
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Als geene byzondere toevallen het tegendeel 
gebieden, mag de Kraamvrouw omtrent een 
week na haare verloffing zig opregten , en 
voor een uur of twee opzitten, als haare krag- 
ten het toelaaten. Maar dit kan zoo fchielyk 
niet lukken by zommige vrouwen van teere en 
zwakke geftellen. In geval van flaauwte of 
groote zwakheid , kunnen de volgende drop¬ 
pels dienllig zyn; zynde naar gelang genomen 
met een glas warme wyn, of diergelyke : 

9r. Sal Folat. 01. dr. iij. TinSt. Cajtor Croci. Sp. 
Lavend. Comp. ad dr.]. m., om veertig droppels te 
neemen voor een gift en zomtyds te herhaalen. 

De kraamvloed duurt gemeenelyk den tyd 
van dertig dagen ; geduurende welken tyd het 
onder ons de gewoonte is de kraamvrouw bin¬ 
nen de deur, en voornamelyk in haar bed te 
houden; maar zommige byzondere flerke geftel¬ 
len kunnen gemakkelyk ontflagen worden van 
de ftrengheid deezer gewoonte, en het waagen 
buiten de deur te komen , in zeven of agt da¬ 
gen na de verlofling , wanneer de kraamvloed 
nog op het beft is , ’t welk haar evenwel aan 
zeer groot gevaar bloot ftelt. Na de verdwy- 
ning der kraamvloed is het de gewoonte *, dat 

de 
* Men zou kunnen twyfFelen, of deeze gewoonte op 

reden gegrond is: ten zy men dagt, dat’er na de kraam 
enige onzuiverheid was overgebleeven , waar van men 
de vrouwen op deeze wyze behoorde te ontlaften- 
Maar dit, indien bet al gebeurt, is zekerlyk niet alge¬ 
meen : en wanneer het gefchied, is deeze onzuiverheid 
niet aan het ophouden der kraamvloed toe te fchryven, 
’t welk nogtans eniglyk grond tot deeze gewoonte 
fchynt gegecven te hebben. Beft is het, zoo wel in de 
behandeling der Kraamvrouwen , als in andere gevallen, 
zig aan geene gewoonte te verbinden; maar de manier 
van geneezing naar de byzondere omftandigheden te 
fchikken. 
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de vrouw een zagt purgeermiddel (y) of twee 
neemt, eer zy haar kamer verlaat. 

Het volgende is in dit geval een dienllig 
. voorfchrift: 

1^. Fol. Senn. dr, ij. Sem. Fcenïc. Dulc. Rhubarb, 
ad fcr. ï]. Sul. Tartar, gr. xij. Infunde inJq. Ruta. 
q.f. Colat. unc ij. addeSyr. de-Spin. Cervin. Ro- 
far. Solut. ad unc £. Taidt. Cajior. fcr. ij. Sp. Nitr. 
Dulc. gtt. XX. m. potio , ’s morgens te neemen 
met een goede levenswys, en twee- of driemaal 
te herhaaleii naar gelegenheid. 

Ingeval II* Als de vrouw ,geduurende haar maand, 
van vlie- aangetaft is met vliegende pynen , gelyk niet 
gende ongewoon komt van koude te vatten, enz. is 

het dienftig een zagt zweetmiddel (z) te geeven, 
op volgende wyze. 

Tberiac. Androm.fcr. ij. Lap. Contraj. Anti* 
him. Diaphor. ad gr. xv. Syr. de Mecon. q.f.f. bolus, 
tegen den nagt te neemen , en ’er de volgende 
drank boven op te drinken : 

1^. Aq. Lact. Alex. Puleg. ad unc j. Theriac. 
dr. vj. Syr. Crocl. unc Sal. Volat. 01. dr. j. nt. 
f. haiijlus. 

Als deeze bolus en drank, twee-of driemaal 
naar gelegenheid herhaald , de pynen niet weg 
neemen, kan de Zieke , als ze buiten de deur 
komt, gebruik maaken van een bad. 

Manier 12. Wy moeten nu vervolgens overweegen 
om het op wat wyze het kind moet behandeld worden, 
nieuw^ na dat het van de moeder is afgefcheiden. En 

bekwaam linnen laken en warme fle- 
behan- nel bezorgd zynde om het te ontvangen, moet 
delen, het daar in gelegd en aanflonds by het vuur 

gebragt, en warm gehouden worden , terwyl 
het 

(y) Catarthicum. (z) Diaphoreticum, 
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het Vroedwyf het overige van haar dienfl: aan 
de moeder verrigt. Maar als de nageboorte (a) 
lang weg blyft , zal het dienftig zyn in den 
tujOTchentyd het kind zagtjes te waflchen, met 
een zagte linnen doek, gedoopt in warm wa¬ 
ter , of liever dun bier en ongezouten boter, 
om de ruidigheid weg te neemen Als het kind 
te zwak fchynt, kan het dienftig zyn, na dat 
het wel gewaflchen en gedroogd is, het zagtjes 
te vryven met een weinig warme wyn, of 
brandewyn verdund met water. Na dat het 
gebakerd is , is men gewoon het te geeven 
een weinig verfche boter en zuiker , ’t welk 
gemeenelyk een braakmiddel (b) wordende, 
veel flym, die gelegen was omtrent de maag, 
longepyp (c) enz., ophaalt, en naderhand ne¬ 
derwaarts gaande , het Meconium , of zwarte 
drekkige ftof uit de darmen uitzuivert. Zoo 
lang als deeze zwarte ftof blyft uitgeloosd wor¬ 
den, geeven zy het kind gemeenelyk twee- of 
driemaal daags , een theelepel vol 01. Anrygd. 
Dulc. Syr. Violar. ad, of anders Syr. Fl. Perjicor. 
of Syr. Rofar. Solui, alleen. Maar als zy het 
onderhevig of geneigd vinden om trekkingen 
of ftuipen (d) te hebben, is men gewoon het 
nu en dan te geeven een weinig Corall. Ruhr, 
ppt. Puh. de Gutiet ad, gemengd tot een dunne 
konlerf met Syr. Poeon. Simpl. Na het geeven 
van zuiker en boter word het kind gemeenelyk 
te flaapen gelegd ; en na dat het ontwaakt is, 
verfcheidenlyk behandeld , volgens de byzon- 
-dere inbeelding der goede vrouwen, en zelden 
zonder een weinig bygeloovigheid.’tKan dienftig 

zyn, 

(a) Placenta, (b) Emeticum. 
(c) Larynx, (d; Convulfio. 
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zyn, als het mogelyk is , de volgende rege 
in de behandeiing van een hartig jonggebore 
kind waar te neemen. i. Het niet te geeve 
brandewyn, jenever, anyszaadwater, of diei 
gelyke heete harfterkende middelen (e), ’tz 
alleen of gemengd met zyn waterpap; en niet 
dat kan itremmen of flrydig zyn met zyn melk 
fpys. 2. Geenvleefch, nogvetJpek, datzoi 
voorgeflaan word van enige al te malle minne 
moeders , nog wyn in enige hoeveelheid ka 
toegeftaan worden , ten minften binnen eé: 
maand, om dat het kind in de lyfmoeder zo 
niet gevoed is. Daar moet geen zuur met he 
voedzel gemengd worden, en het kind moet i 
eene reis niet te veel opgepropt, maar lieve 
allengskens en dik wils gevoed worden. 3. Ht 
kind moet liggen met zyn hoofd merkelyk o{ 
geheven , op dat de flym, waarvan jonge kir 
ders overvloejen , des te gereeder mag uitge 
loosd, en de verftikking voorgekomen wordei 
De fchielyke dood van jonge kinderen is waai 
fchynelyk dikwils aan het verzuim van dit vooi 
behoedzel toe tefchryven. 

ZIEKTEN WELKE DE MOEJELYK1 
BAARINGEN VERZELLEN. 

I. T^e Moejelyke Baaringen zyn die, waari 
!_>' de vrouw lang blyft in de pynen van de 

arbeid, zonder verloft te worden. 
Dit geval kan voortkomen van eene ong< 

woone naauwheid der wegen ; gelyk niet ze 
den gebeurt in zeer jonge of oude vrouwen 
die nooit te voren gekraamd hebben; gely 

00 
(e) Cordialia. 
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ook in zulke die van een droog en teeringagtig 
geftel zyn. Zomtyds breeken ook de vliezen 
lang voor den tyd der verlolling en de wateren 
ontbreeken, die de deelen glad en flap zouden 
maaken, oni eene gemakkelyke uitfluiting der 
vrugt te bezorgen. En deeze vliezen zomtyds 
weder te dik of te fterk zynde, willen op haar 
tyd niet breeken , of als de tyd der verlolling 
op handen is. Daar kan ook een groote zwak¬ 
heid zyn aan de zyde der moeder , die haare 
vlaagen kragteloos maakt: en diergelyke zwak¬ 
heid aan de zyde van het kind, zal de uitwer¬ 
king van deszelfs beweegingen verminderen. 
By deeze oorzaaken kunnen gevoegd worden 
aambeien (a) , iluiptrekkingen (b) , en eene 
groote ophooping der vuiligheden in de dar¬ 
men , buikloop (c) , roodeloop (d) , water- 

j zugt (e), gezwellen, verzweeringen (f), enz. 
’ in de lyfmoeder, of.omleggende deelen ; een 
i verflapping (g) der lyfmoeder , grootte van 
het kind, tweelingen, ontydige llorting, ver- 

. draajing der wegen, een dood kind, enz. 
2. Als het kind dood is in de lyfmoeder, zal ICente- 

1 de vrouw deszelfs gewoone beweeging nietk®^^*^* 
gevoelen, waarfchynelyk een merkelyken tyd 
voor de verlolling. Haar pynen en vlaagen 
zullen insgelyks zwak en flaauw zyn , en van 
binnen geheel niet bevorderd of voortgezet 
worden; en als de wateren breeken, zullen ’er \ 
geen waarfchynelyke tekens eener fpoedige 
verlolling zyn. De moeder zig omkeerende, 
zal insgelyks duidelyk bevinden , dat het kind 

II. Deel. H. van 

(a) Haemorrhoides. Cb) Convulfio. 
V (c) Diarrhoea, (d) Dyfenteria. 

Ce) Hydrops, (f) ülcus. (g) Relaxatio, 
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vaa de eene zyde naar de andere valt, als hel 
dood in haar is , en blyft gelyk een zwaar ge* 
wigt aan die kant, naar welke ze gekeerd is. 
En als het onderzogt word, zal zy, die het 
werk van een vroedvrouw verrigt, het gebrek 
van beweeging in de vriigt, en derzelver rot¬ 
tige reuk, als ze bedorven is, gewaar worden. De 
houding xler moeder kan insgelyks aanwyzen 
de dood van het kind; vertoonende zig haare 
oogen hol en ingezonken; haar aangezigt bleek 
en ongedaan ; en indien het reeds enigen tyd' 
is dood geweefl, zullen haare borften flap 
worden , en een etteragtige verrotte ftof uit 
haar lyfmoeder uitloopen. Voeg by dit alles, 
dat als de nageboorte (h) voor de vrugt word 
uitgeflooten, het voor een zeker teken gehouden 
word dat dezelve dood is. Het vermoeden zal 
beveiligd worden, als de vrouw niet gekomen 
is buiten de rekening ; als ze enig uitwendig 
ongeluk, geduurende den tyd van haar zwan¬ 
gerheid , gekreegen heeft. Als ze ongezond 
is, of zeer befmet met de Venusziekte; als ’er 
geen klopping kan gevoeld worden in de navel- 

■ flreng ; als de naaden (i) van des kinds hoofd 
geflooten, of de beenen dwars over malkander 
gefchooven zyn ; en eindelyk, als de vrouw 
iluiptrekkingen(k) heeft, en de ziekte verzeld 
is met ilordng, flaauwte, enz. 

Men kan Vermoeden dat ’er tweelingen 
zyn, als , na dat de vrouw van een kind ver- 
Ipil is, de pynen , ftorting , en opzwelling 
der buik blyvcn duuren; maar die zaak kan 
door onderzoek buiten alle uitzondering ge- 
bragt worden. 

Wy 
(h) Secundihae. (i) Sutura, (k) Convulfi©. 
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Wy kunnen giflèn dat de vliezen , daar het 
dnd in beflooten is, te fterk zyn, als de vrouv\^ 
jekomen is boven haar volkomen ty d, en enige 
luren in arbeid blyft; als de pynen en vlaagen . 
ierk en geregeld genoeg geweefi zyn ; als de 
;eftalte van het kind natuurlyk is , als de ver¬ 
gadering der wateren , gelyk het gemeenelyk 
genoemd word, dat is hunne ftoóting naar 
)uiten, tuflchen het hoofd van het kind, en 
e vliezen ^ langer geduurd heeft dan gewoo- 
elyk, eer ze wegvloeiden ; en eindelyk, als 
len de vliezen door aanraaking onderzoekende, 
ie van eene ongewooiie dikte fchynen. 

3. Als de vrouw werkelyk in arbeid blyft Voorte= 
en tyd van vier of vyf dagen j Word de ziek- 
e voor gevaarlyk gehouden. Als het kind 
i^ezendlyk dood is, verminderen of verdwy- 
en de pynen ; en de vrouw valt in ftuiptrek- 
ingen of een flaapziekte (I). Als ’er een he- 
ige ftorting is, en geen uitzigt van een fpoe- 
ige verlofling , is de vroüW in groot gevaar 
an haar levert. In 't algemeen , alle gevallen 
an dit Zoort zyn gevaarlyk met opzigt op de 
evigheid der toevallen , en derzelve duuringj 
ergeleeken met de geftekenis der Zieke. 
4. In de moejelykfte en gevaarlykfte arbeid hevenj- 

noet men groote zorg draagen om de geeften 
er vrouw aan te moedigen ert op te Beuren: 
en tegenftrydige behandeling, of Verzuim 
aar van , kan van een zeer doodelyk gevolg 
i^orden. In andere opzigten moet de levens- 
t^yze gefehikt Worden naar de oorzaak , ge- 
tel, en byzondere toevallen die zig ver- 
oonen. 

Ha 5. Als 
(1; hêthargus. 
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Genee- 5» Als de geboorte vertraagd word dooi 
zing in eene byzondere of algemeene engheid der we 
van enge ’ iTioeten ’er gladmaakende fpyzen voorge 
wegenf fchreeven worden , beftaande uit geleyen o 

zoppen, bereid met balzemagtige of fmeerig< 
ingrediënten , als Heemswortel , Arabifcht 
gom, enz. De darmen moeten., in geval vai 
groote hardlyvigheid , aanllonds ontlall wor 
den van haare vuiligheden, door verzagtendc 
klyfteeren naar gelang herhaald : en een wei 
nig voor ’t verwagte uur, zal het dienllig zyi 
fpek te gebruiken, by wyze van zalf, of vrye 
lyk de volgende fmeering: 

9:. Ung. Dialth. unc j. 01. Amygd. Dulc. Li 
Hor. Alb. ad unc j. m. f. Linimentum , on 
’er de uit- en inwendige fchamelheid met eei 
lofle hand, twee- of driemaal daags , mede u 
befmeeren. 

’t Zal hier o*ok dienffig zyn, nu en dan in 
wendig te geeven een vierendeel loots Sfernu 
Ceti, teffens met de zoppen of andere vogten, 
of tot het zelfde einde. 

01. Amygd. Dulc. unc j. Syr. Artemif. unc^ 
mi f. hauftus , naar vereifch van zaaken tt 
herhaalen. 

“ De middelen, gebruikt voor het breeker 
. der wateren , moeten niet van te Herken aan 

zyn , op dat ze , door eene ontydige uitloo' 
zing daar van , de verlofliing niet vertraager. 
zouden. 

Als de wegen, niet tegenftaande het gebruik 
van deeze middelen, nog te gellooten blyven. 
moet men zyn toevlugt neemen tot een dienllig 
w^erktuig, gemaakt om de opening der lyfmoe- 
der allengskens te openen en te verwyderen, tol 
dat de uitlluiting der vrugt; bezorgd is. 

(5. Ah 



DER GENEESKUNDE. 117 
6. Als de wateren ontydig wegloopen, óf Het on¬ 

lang eer de tyd der verlosfing nadert, zal het 
Jienflig zyn de deelen te befmeeren en te ver-p 
sagten, door .een uitwendig gebruik van ver-wateren, 

zagtende oliën of zalven, verfche boter, - fpek 
dF diergelyke 5 en belangende de inwendige 
middelen, geeft men dezelfde die dienftig zyn 
in, geval van zwakheid aan de zyde der moe- 
ler. Het kan insgelyks van merkelyken dienft 
zyn, dikwils in de lyfmoeder te fpuiten, een 
3ehoorlyke hoeveelheid van warme zoete aman- 
lelolie ; terwyl de vlaagen in den tulTchen-tyd 
langemoedigd worden door alle hulp der konil, 
lie mende Vrouw verfchaffen kan , als doorbet 
•egelen der borfl in de inademing, hevige bb- 
veegingen van het middelrif (m) en buikfpie- 
en (n), niezen, rekken enz. maar als dit ge- 
^al verzeld is met een fterke llorting of ftuip- 
rekkingen (o), moeten wy aanftonds voort- 
!;aan tot het uithaaien der vrugt', ter behou- 
lenis beide van het kind en de moeder. 

7. Als men weet dat de arbeid vertraagd Dikheid 

^rord door eene dikheid der vliezen, die de 
/rugt befluiten, zoo dat ze op de behoorlyke 
yd niet breeken; ’t welk geleerd kan worden 
loor de verzameling en lang aanhoudende ftoo- 
ing der wateren , moeten wy voortgaan als in 
;eval van zwakheid of gebrek van kragten in 
Ie moeder, met de bygevoegde hulp van zulke 
yzondere beweegingen, als ftrekken om de 
/"erlosfing te bevorderen, gelyk wandelen enz. 
naar als ze nog hardnekkig ongebrooken bly- 
Tn, en de ziekte wanhoopig is, kan men die 

1 H 3 fcheu- 

■ (m) Diaphragma. (n) Musculi Abdominales. 
■ toj ConvuJfio. 
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fcheuren, of liever voorzigdg met een lèi 
mesje doorfnyden , met een kruiswyze op 
ning, om een vrye doortogt te m^i^keq VQ 
het kind. 

^IshcÊ 8- Als het Kind groot is, of waterzugtig 
kind enig byzonder deel, of als de Vrouw in arbe 
gpotis. 2s met een groote zwakheid, of genoegzaan 

kragten ontbreekt om haare vlaagen op te be 
, ren of te onderhouden, moet ze nu en d; 

een glas warme wyn drinken, welke hier o< 
met voordeel met fpeceryen kan geflooktwc 
den. In dit geval kan een glas kaneel of a 
der hartflerkend water (p) met een goeden u: 
flag bezogt worden. Zommige goede Vro 
wen geeven, als de uitfluiting der vrugt doi 
zwakheid fchynt vertraagd te worden, omtre 
een fcrupel poejer van Diclamn. Cret. in et 
dronk Poley-water (q), en herhaalen de gi 
naar gelegenheid. Andere trekken de blade 
in wyn tot het zelfde einde, of gebruiken d 
teffens met de gemeene fpeceryen in brand 
wyn enz. En deeze manier word dikwils g 
zien van goed gevolg te zyn. ’t Is hier g 
meen by zommigen, maar hoe redelyk het i 
is het gefchil niet, te geeven La', de Goa. Pul 
e Chel. Canc. Comp. Befoar. in groote giftei 
welke zy naar gelang herhaalen ; en ande 
wederom, die met bygeloovige Vrouwen on 
gaan, raaden het draagen van een Zeilfleer 
Arendfleen , menfehen Bekkeneel, of dierg 
lyke, en dit is zojntyds tot groote verligtir 
der Zieke. Maar als zulke hulpmiddelen nii 
jioog gewaardeerd worden, kan het volgenc 

, |net Yootdeel in de plaats gegeeven worden. 
9r. Tm 

(f) Aqua. Cór<iialis. (q) Aqua Pulegii. 
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Trocb» de Myrrh. Borac. ad fcr. j. Syr. de 

Artemif. uncjf. Aq. Hyfler. Puleg. ad me j. Tinei. 
Cajior. dr. j. Sp. CC. per fe gtt. xx. m. f. Hans- 
tus om de drie of vier uuren te herhgalen. 

Of 
ifc. Puh. Myrrh, fer. Cr oei Opt. Cafior. Ruff. 

Saï. volat. CC. ad gr. vj. Troch. de Carab. fer. j. 
Syr. Atripl. Olid. q. ff. Bolus ^ naar vereifchvan 
zaaken te gebruiken, en ’er de volgende drank 
boven op te drinken. 

Aq. Rutce unc ij. Stephan, unc j. Syr. Croci. 
me j^. Sp. Sal Ammon. Succinat. gtt. xxx. tti. 
ƒ. Hauftus. 

Als poejers aangenaamer zyn, 
Pulv. Myrrh, dr. j. Ca flor. Croci ad gr. xv. 

01. Cinnam. gtt. iij. m. f. Puh. in Chart, iij. divu 
dend., om ’er alle vier of vyf uuren één van 
te neemen, met vyf lepels van de volgende 
drank. 

Aq. Ceraf. Nig. Puleg. Rutce ad unc iij. Cin^ 
mam. Fort. Stephan, ad unc. ij. Syr. e Cort. Citr. 
unc.]. Sp. Lavend. Comp. dr. ij. m.f. Julap. 

Of 
9r. Puh. Fol. Didtamn. Cret. Cinnam. Troch. de 

Myrrh. Rad. Valer, ad dr. 01 Nuc. Mofch. gtt, 
iij. 7n. f. Puh. Chart, iij. om ’er naar vereifch 
van te neemen , met vier lepels van de volgen¬ 
de drank. :/ 

9:. Aq. Ceraf. Nig. Cinnam. Ten. Puleg. Hyfler. 
ad unc ij. Sp. CC. Sal Volat. 01. ad dr. Sacch. 
Albijf. q. f. m. f. fulap. om ’er ook zomtyds vier 
lepels van te gebruiken. 

Als deeze of diergelyke middelen niet hel¬ 
pen , kunnen ’er dienllige niesmiddelen (r) 

H 4 naar 
(0 Sternutatori». 
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naar gelang gegeeven worden , of zelfs een : 
braakmiddel (s) van\ Ipecacuanna, ten zy ftnip- 
trekkende beweegingen (t), of hevige florting 
dat verbieden. Na de uitfluiting der vrugt, 
kunnen de volgende droppels voor enige dagen 
in gebruik blyven. ' • 

TinSt. Cafior. dr. ij. Sal Volat. 01. Sp. CC. 
Tinei. Croci. ad dr. ]. m. om ’er zomtyds dertig 
droppels van te gebruiken met een dronk wit-- 
teLisbonfche wyn. 

9. Als de Aambeien (v) door haare opzwel- 
beien. hng en pyn, enig belet mogten maaken voor 

de verlosfing, kan het niet ondieniliig zyn door 
het gebruik van Bloedzuigers (x) de vaten te ont- 
laften, en ’er een merkelyke hoeveelheid van 
het ftilflaande bloed uit te haaien. Het aange- 
tafte deel kan ook dikwils gebett worden met 
warme melk, of als de Zieke hardly vig is, kan 
’er een verzagtende klyheer ingefpooten wor¬ 
den, beftaande uit amandelolie, melk, fuiker, 
.en .diergelyke. Daar na kunnen verzagtende 
fmeeringen op het deel gebruikt worden, zorg 
zynde gedraagen dat niets, van een kwaade 
•reuk of in ftaat om fchadelyke uitvloeizels 
te geeven, kome in derzelver zamenllelling , 
uit vrees dat ze het kind zouden kwaad doen. 
In andere opzigten kan de Ziekte behandeld 
worden als gemeene Aambeien op de wyze te 
voren gemeld. Zie pag. 84- enz. 

Hardly-, lo. Als ’er een merkelyke verzameling en 
vigheid.-verharding der vuiligheden in de darmen is., 

waar door de wegen der lyfmoeder vernaauwd 
worden , moet de ondafting derzelve bezogt 
worden do(|r een herhaald gebruik van verzag- 

ten- 
^s) Emeticum. (t) Motus Con.vuIiivus. 
ly) Hasmorrhoides. (x) Hirudines. ; 
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tende klyftéeren ; of als men vermoed, dat 
enig ongemak de geftalte verzeilen zal, die 
vereifcht word om een middel in die, gedaante 
gemakkelyk te ontvangen , kan een zagte Zet¬ 
pil (y), gelyk konfyte violetten enz., in der- 
zelver plaats gebruikt worden. 

II. Als een fterke Buikloop (z) of Roode-Buik¬ 
loop (a) de Zieke verzwakt, en de uitfluiting^^P^®^ 
der vrugt verhindert, moet men dezelve aan- 
Ronds ft oppen, of de geneezing bezoeken op 
de volgende wyzc. 

9r. Jq. Cinnam. Ten. Ceraf. Nig. Cinnam. Fort. 
ad unc ij. Pulv. Rhabarb. Torref. Confeêt. Fracaji. 
Sine Mell. Corall. Rubr. ppt. Cretae Alb. ad dr. ij; 
Terr. Japon. dr. j. Sp. Menth. Lavend. Comp. ad 
dr. ij, ƒ. Mixtura, om ’er, na elke dunne of bloe¬ 
dige afgang, twee of drie lepels vanteneemen, 
de vies eerft gefchud zynde. 

En om de Zieke te verfterken, moet ’er ge¬ 
reed zyn iets als de volgende drank, om ’er tus- 
fchen tyden van te drinken, naar maate ’er ge¬ 
legenheid zyn zal. 

Aq. Cinnam. Ten. unc iv. Mirab. Stephan, 
ad unc ij. Margarit. ppt. dr. ij. Sp. Menth. Cr oei 
Sal. Volat. 01. ad ^r.]. m. f.'Julap. om ’er in 
flaauwte vier lepels van te neemen. 

In andere opzigten moet de geneezing van 
deeze toevallen bezogt worden op de wyze te 
voren geleerd, behoorlyke opmerking genoo- 
men zynde op de byzondere omftandigheid der 
Zieke. Zie I. Deel. pag. 195. enz. 319. enz. 

12. Als het kind werkelyk dood is en de py-Als het 
nen der vrouw verminderen of verdwynen, enkind 
de vlaagen niet meer wederkomen,, kan het^i®®^^®; 

H 5 dien* 
(y) Suppofitorium. (z) Diarrhoea, (a) Dyrenteria. 
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ïn geval 
van 
Twee¬ 
lingen. 

dienftig zyn zulke middelen te gebruiken, als ^ 
vöorgefchreeven zyn in geval van zwaldieid 
aan de zyde der moeder. Als deeze de ge* 
wenfchte uitwerking niet hebben, en het wa« 
ter reeds gebroken is, terwyl de Zieke nogge- 
noegzaame kragten blyft houden, kan een braak¬ 
middel (b) van Ipecacuanm met voordeel gegee- 
ven worden. Maar als de vrouw geen kragt 
heeft, en ’er veel tyd vergeefs is doorgebragt; 
als *er een merkelyke ftorting, ftuiptrekkin- 
gen (c), of andere gevaarlyke toevallen zyn < 
moet de uithaaling van het kind aanftonds be- 
zogt worden, ’t zy door de handen, of door 
werktuigen. 

13. In geval van Tweelingen verfchilt de 
vereifchte behandeling niet wezentlyk van de 
gemeene: zorg zynde gedraagen dat geen der- 
zelven onopgemerkt in de lyfmoeder gelaaten 
word, en om te vermydcn hunne draajing of 
verwarring met malkander inde verlosfing, waar 
door de uiterlyke leden van die, welke gefchikt 
is om laatfl voor den dag te komen, ligt ver- 
keerdelyk konnen genomen worden voor die 
van de andere. Zulk een misQag kan van een 
^oodelyk gevolg worden, ^eide voor de twee¬ 
lingen en voordoe moeder. Om dit te Verray- 
den, moet het Vroedwyf, hebbende eerft uit- 
cgehaald het hoofd en de fchouders van het 
-cene, haare hand zagtjes laaten glyen onder 
zyne okfels en die aanftonds voortbrengen. 
JHet gebeurt dikwils, dat in geval van twee¬ 
lingen, na dat een daar van natuurlyk verloft 
is, de ander niet komt met zyn hoofd, maar 
met zyn voet, gelyk het gemeenelyk genoemd 

word, 
(b) Emeticum, (c) Convulfio. 
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word, in welke geflalte het dan moet uitge¬ 
haald worden. En zomtyds, na dat het een 
verloft is, zal het ander enige dagen in de lyf- 
moeder blyven, "t welk een gevaarlyk, gevai 
is; en vereifcbt dat de vliezen , indien niet 
reeds gebroken, zorgvuldig gefneeden worden, 
en het kind uitgehaald. Als een van beide dood 
is, en het ander leeft, moet men groote voor^ 
zigtigheid en vaardigheid gebruiken in de vet- 
losfing: maar zomtyds kurmen zwakheid ^ 
flaauwte, ftuiptrekkingen, of andere kwaade 
toevallen vereiflchcn dat de operatie uitge¬ 
leid word, tot dat de Zieke eniger maate zig 
zelve helpen kan. Deeze regel moet beften- 
dig waargenomen worden, dat het kind, ’twelk 
laagft in de doortogt is, eerft moet uitgehaald 
worden. 

14. Als eene opftopping van water oorzaak Opflop- 
van vertraaging is in de verlosfing, en dit voort- van 
komt van een fteen in de blaas, drukkende op 
derzelver hals, moet die aanftonds te rug ge¬ 
dreven worden door inbrenging van een Blaas- 
peilder (d). Maar als het kind, door flerk te¬ 
gen de blaas te drukken, oorzaak van deeze 
opftopping is, moet de buik nu en dan opge- 
ligt en gedrukt worden, door een bekwaame 
zwagtel of band. En in geval dit de gewenfch- 
te uitwerking niet heeft, moet men zyn toe- 
vlugt neemen tot de blaaspeilder, om de blaas 
van het daar in beflootene ledig te maaken. 

15. Ais ifuiptrekkingen de verlosfing ver-Stuip- 
traagen, word liet geval gevaarlyk geoordeeld, 
en de operatie word hier zeldèn gedaan zonder 
verlies van de moeder, en zomtyds ook van 

het 
(d) Catether. 
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het kind ten zy ’er groote vaardigheid gebruikt 
word. Dienftige inwendige, of zenuw- (e) 
en hartfterkende middelen (f) moeten hier 
vryelyk gegeeven worden , om de toevallen 
weg te neemen of uit te ftellen. 

Puh. Rad. Valerian. Sylv. Pulv. de Guttet, 
ad. gr. XV. Sal. Volat. Succin. CC. Croci. ad gr .v. 
Camphor, gr. iij. Conf. Rut a fcr. j. Syr. Poson. q. 
f. ƒ. bolus, om de drie of vier uuren te neemen 
met vier lepels van de volgende drank. 

9r. ^q. Ceraf. Nig. Rmceadunc. ï\].P(Bon. Comp. 
me ij. Syr. Poeon. Comp. unc. j. Sp. Lavend. Comp. 
TinSt. Caflor. Sal. Volat. 01. ad dr. j. m. f. 
Julap. om ’er ook dikwils vier lepels van te 
drinken. 

De operatie moet in dit geval aanftonds be- 
zogt worden , als de vrouw ylende of de ftor- 
ting hevig is, gelyk dikwils gebeurt. En als 
hier ook de vliezen niet reeds gebroken zyn, 
moeten ze gefcheurd, of liever gefneden wor¬ 
den met een feismesje , ’t welk men zagtelyk 
opfchuifc of inbrengt, de punt gekeerd zynde 
naar een der vingers, uit vrees van enig ander 
deel onbedagt te kwetzen. 

Hevige lö. Als de Verloshng gevaarlyk gemaakt 
ftorting word wegens een hevige ftorting die ’er voorge- 
gaande jg ^ moeten ’er niet te veel hartfterkende 
verlol* of prikkelende middelen (g) gegeeven worden , 
Cng. uit vrees van de bloedftorting (h) te vermeer¬ 

deren. Maar als de Zieke bloedryk is, en ’er 
niet reeds te groot een verlies is uitgeftaan, zal 
het dienflig zyn de aderlaating te gebruiken i 
by wyze van afleiding (i). In den tuffchentyd; 

of 
\ 

(e) Nervofa. (f) Cardiaca. Cg) Stimulantia. 
(h) Hasmorrhagia. (i) Revulfio. 
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of na de waking , kan de volgende bolus en 
drank enigen dienfl: doen. 

9:. lerr. Japon. Troch. de Carabe Pulv. Myrrh. 
Cor all Ruhr. ppt. ad fcr.£. Confect. Fracaft.f. m. 
q.f.f. bolus t om de vier uuren, of naar ver- 
eifch van zaaken te neemen, en er vier lepels 
van de volgende drank boven op te drinken. 

9:. Jq. Plantag. Rofar. Ruhr. Cinnam. ten. Fin. 
Ruhr, ad unc ij. Syr. Cydon. dr. vj. Sp. Nitr. Dulc. 
for. ij. m. f. Julap. Ook 

9r. sp. Fitriol. dr. ij. Lavend. Comp. dr. j. m., 
om’er dikwils twintig droppels van te neemen, 
met fonteinwater en roode wyn. 

By deeze middelen kan naar gelang Laudanum 
gevoegd worden. Als de ftorting Heeds hevig 
is, kunnen de zelfde uit- en inwendige midde¬ 
len gebruikt worden , als te voren zyn voor- 
gefchreeven in diergelyk zoort van bloedftor- 
ting. Zie van de onmatige Vloed der Maand- 
Honden. 

17. Als de geboorte uitgeHeld of vertraagd Ver¬ 
word , wegens enige verzweering (k) in de lyf- zwaerm- 

moeder , enigen tyd te voren ontdekt, moet 
het geval behandeld worden op de wyze te vo- moeder.' 

ren gemeld; behoorlyk agc gegeeven zynde op 
den Haat der zwangerheid. Maar als ze juiH 
ontdekt worden in den tyd der arbeid, kunnen 
wy voor het ettergezwel (1) voorfchry ven, als 
geene andere toevallen het verbieden, fmee- 
rcnde klyHeeren, verzagtende Hoovingen, en 
losmaakende fmeerzels; maar voor de verzwee¬ 
ring , kompreflen , gedoopt in warme roode 
wyn : zynde het vroedwyf inzonderheid zorg¬ 
vuldig om haar werk zagtkens te verrigten. 

En 
(Ji) Ulceratio. (1) AbfcefTus, 
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Ën die isliet al 'dat in deeze gevallen wel kan 
gedaan worden , tot na de verlofling ; en dart 
kan het behandeld worden als een gewoon 
gevali 

Eeltag- ' i8. Als enige oude eeltagtigheid (m) of lid>* 
tigheid» teken (n) in de fcheede (o) of lyfmoeder moe* 

jelykheid iri de verloffing maakt, en de ziekte 
getend word geduurende den tyd der zwanger* 
heid; dan moet, op de wyze te voren gemeld» 
de geneezing bezogt worden. Zie pag. 52 , enz* 
M'aar voor tegenwoordig konnen wy alleen 
gebruiken verzagtende ftoovingen en fmeerin* 
gen, beftaande uit melk en olie Van zoete aman* 
delen, enz. of anders kan ’er een ftuk toebe* 
reide fpons opgelegd worden, om de dcelen te 
verwydcren. En ingeval het hier mift, kan’er 
een werktuig tot het zelfde einde gemaakt 
Worden; of anders kan de eeltagtigheid of lid¬ 
teken door een opening gefneeden en wegge* 
nomen worden, om de doortogt voor het kind 
te verwyderen. 

Verflap- 19. Als de verflapping (p) der lyfmoeder, 
ningder of derzelver banden de geboorte vertraagt, 
h^fmoe- jnoeten er geen meer verzagtende middelen (q) 

gebruikt worden dan volflrekt noodzaakelyk 
zyn; maar dikwils kunnen ’er doeken, in war* 
me roode wyn gedoopt, op het deel gelegd 
worden. De geftalte der vrouw moet zoodanig 
zyn, als de ziekte beft kan begunftigen, en zy 
moet , zoo veel als mogelyk is , ftil leggen. 
In andere opzigten kan dit geval ^behandeld 
worden als een nederzakking, verflapping, of 
uitzakking (r) der lyfmoeder. 

2(5; Als 

Callofitas. Cn) Cicatrix, (o) Vagina. 
) Relaxatie, (q) Emollientia. " (r) Procidentia. 
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2«. Als een verdraajing der fcheede de uit^Ver- 

fluiting der vrugt verhindert , moet de vrouw 
geplaatfl: worden in eene overeenkomende 
ftalte, om zig te fchikken, zoo als de verlos- 
fing meeft begunftigt; en tot dit einde word 
het ftaan gemeenelyk beft geoordeeld. Daar 
zyn andere gevallen die verfchiliende geftalten 
vereifchen, als de vrouw niet kan verloft wor* 
den op de gewoone wyze, en byzonderlyk die 
van ftaan op een ftoel: ’t welk oudtyds meer 
^eoeffend werd dan tegenwoordig. In dit geval 
noet de vrouw onder haare armen onderfteund 
worden , of kan een weinig agterover liggen 
Dp een kulTen, op een bekwaame plaats neder- 
gelegd. Byzondere verdraajingen der deelen, 
)laatzingen van het kind, de gewoone levens¬ 
manier der moeder en andere byzondere toe¬ 
vallen konnen nog verfcheiden geftalten ver- 
dflchen, gelykknielen, leunen, buigen, enz. 
11 welk beft beraadflaagd word door de moeder 
sn het vroedwyf. ^ 
j 21. Zomtyds zal de verlofllng vertraagd Ingeval, 
vorden door het vaftzitten van het kind in 3e 
opening der lyfmoeder, tuflchen zyn hals en^^ 
'chouders; ’t welk een geval is dat groote zorg 
m vaardigheid vereifcht aan de zyde van het 
vroedwyf, om de verftikking van het kind 
voor te komen, en te vermyden dat het hoofd 
liet afgehaald word van de fchouders die de 
egenftand doen. Deeze vaftzitting moet zag- 
elyk losgemaakt worden , door het inbrengen 
van de vingers of hand, tuflchen den hals van 
Ie lyfmoeder en het kind. 

Zomtyds is de navelftreng (s) ook gewon¬ 
den 

(s) Chorda UmbUicalis. 



Om- 
fchry- 
ving. 

Oor¬ 
zaak. 

Kente¬ 
kenen. 
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den rondom den hals van het kind, welke los- 
geraaakt moet worden , om beide de moeder 
en het kind te behouden , voor den tyd der 
yerloffing. Om alle doodelyke toevallen uit 
deeze oorzaak voor te komen, moet het vroed- 
wyf, door onderzoek van zig zelve verzekert 
zyn, eer ze zig opzettelyk tot haar werk be¬ 
geeft : en als ze de llreng zoo gewonden ziet, 
moet ze door alle middelen die tragten los te 
maaken, en te herflellen tot haare natuurlyke . 
plaatzing. 

ZIEKTEN WELKE DE ONNA- 
TUURLYKE BAAR.IN- 

GEN VER.ZELLEN. 

voordoet, dan met zyn hoofd naar voren of 
beneden, ên zyn aangezigt gekeerd naar de rug 
van de moeder. 

2. >De* Onnatuurlyke Baaringen konnen ko¬ 
men als het kind zig zelven draait, of ge¬ 
draaid word in de lyfmoeder , ’t zy naar de 
zyden, naar agteren, of anderzins ; zoo dat 
de handen of voeten, knieën, fchouders, enz. 
eerll afzonderlyk , of gezamentlyk, zig zelve 
vertoonen. De navejftreng (a) ook afgebro¬ 
ken zynde, kan zomtyds eerft voor den dag 
komen; en zoo kan de moederkoek (b)» of 
Berk vaflzitten aan de lyfmoeder, of voor het 
kind uitkomen. 

3. De byzondere Baat van dit geval word 
beft geleerd door de toevallen, die den arbeid 
verzeilen , vergeleken met het geen gezien 

word 
(a) Chorda Umbilicalis, (b) Placenta Uterina. 
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word na de onderzoeking. Als de vlaagen ge¬ 
regeld en fterk zyn ; de fcheede (c) en lyf- 
moeder genoegzaam verwyderd ; de wateren 
uitgeloosd , en de geboorte nogtans niet be¬ 
vorderd word, kunnen wy giffen dat het kind 
groot is , of aangetaft met een algemeene of 
byzondere waterzugt (d), gelyk in het hoofd, 
buik, enz. 

4. Het gevaar, verzeilende dc Onnatuurlyke Voorce- 
Baaringen, vermeerdert altyt in evenredigheid kenen, 
met de hevigheid der toevallen, de langduurig- 
lieid der ziekte en de natuur der oorzaaken 
waar uit die voortkomt. 

5. Alle Onnatuurlyke Baaringen moeten, Alge- 

zoo veel als mogelyk is, door konllige midde- 
len, gebragt worden tot het natuurlyk zoort. 
Dus, als het hoofd zigaan de zyden voordoet, lofllng. 

moet het kind, als het gefchieden kan, zagt- 
kens te rug getrokken en gekeerd worden 
naar de natuurlyke plaats , eer het word uit- 
gchaald. Maar als het reeds te ver daar toe ge¬ 
vorderd is, by voorbeeld tot den hals, kan het 
door draajen tot een bekwaame geflalte ge¬ 
bragt en uitgehaald worden als in een natuur¬ 
lyke arbeid. 

6. Als het kind agterover ligt, met het aan- Ajs het 
gezigt naar boven, en het ondoenlyk bevon 
den word ’t zelve te draajen , .moet het in die ngt. 
geftalte uitgehaald worden; hoewel het gevolg 
doorgaans is een kleine kneuzing of zwartheid in 
het aangezigt van het kind ,of platheid der neus, 
veroorzaakt door drukken tegen het fchaam- 
been (e), of ongenoemde beenen (f) der moeder. 

11. Deel. I 7. Als 



Als het 
water 
zugtig 
is. 

A!s het 
mon- 
lUeus is. 
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7. Als het kind waterzugtig in het hoofd is, 
kan dat gekend worden door de groote omtrek 
deszelfs * en de gaaping der naaden, terwyl de 
andere deelen van het lighaam gemeenelyk 
klein en verteerd zyn. Als de uittrekking hier 
niet-gefchieden kan op de gewoone wyze, we-' 
gens de onnatiiurlyke grootte van het hoofd; 
moet de plaats tuffcheii de naaden (g) voorzig- 
tig doorboord worden met een dienffig werk¬ 
tuig, om het water, dat daar in verzameld is,- 
uit te loozen. Maar als het kind dood is, kaïi 
het zelfde zonder gevaar gedaan worden ; en ■ 
naderhand zal de vrouw met gemak verloflen.^ 
Diergelyke manier word ook gehouden, als ’er 
een waterzugt is in de bord of buik van het 
kind ; behoorlyk agt gegeeven zynde op het 
maakzel van het deel, en de bekwaame manier 
om de fleek te doen. ' i 

8. Als de vrugt mondreiis is, ’t zy algemeen, ■ 
of in enig byzonder deel, en de uiterfte poo-' 
gingen, beide van de moeder en het vroedwyf,' 
buiten ftaat zyn om de verloffmg te bezorgen, ' 
zoo dat het leven der Baarende in een oog-'’ 
fchynelyk gevaar is; kan het overtollige of on- ; 
natuurlyk deel der vrugt met een diendig werk¬ 
tuig afgefneeden , of een verdeeling van het ^ 
geheel gemaakt worden ; zoo dat de dukkenj 
iiitgehaald zynde, het leven der vrouw kan be-j 
houden worden. En in alle gevallen van dit^ 
zoort, of als wy zeker zyn dat het kind wer-J 
kelyk dood is, en de verlolFing niet anders kan 
bezorgd worden, moeten wy de vrugt in be-^ 
kwaame deelen fnyden, en ie by dukken uit^ 
haaien. Maar als ’er maar de minde reden is 

om 
(g) Sutura, 



IJER GENEESKUNDË. i^t 

im te vermoeden dat de vrugt nog leeft, moe- 
en alle poogingen aangewend worden , eer de 
lanier van uitiiaaling door werktuigen bezogt 
^^ord. 

9. Als de voet, na dat de wateren gebroken Als de 
yn, zig eerft voordoet, kan ’er enig gevaar 
erzeld gaan met de poogingen om het kind te 
eeren. ’t Is daarom raadzaamer dat men tragt 
it uit te haaien, op de wyze als het zig voorr 
Det; en als het gevorderd is tot de heupen, 
in het met minder gevaar van ontilipping 
igtelyk uitgehaald worden door een dun en- 
dd zervet rondom het zelve te draajen* 

■aar als het aangezigt nu naar boven ziet, 
oet het naar beneden gekeerd worden, om 
)or te komen het gevaar van verilikking, 
:vige kneuzing in het aangezigt, vatten van 
; kin , of drukking der neus tegen de onge-^ 
)emde of fchaambeenen. Als ’er maar één 
)et voor den dag komt , laat ’er dan opge* 
erkt worden, of het de regter of de linker is, 
n het zoeken der andere naar te rigten ; en 
5 ze door dit middel beide gevonden en by 
tander geplaatft zyii, kan de Operatie gedaan 
jrden als boven gemeld is. 
10. Als beide de handen en voeten zig tef-Beide de 

ns vertoonen , is het oiimogelyk voort 
.an, terwyl het kind in deeze geilalte blyft. 
2 handen moeten daarom te rug gekeerd of 
Tplaatfl worden, blyvende de voeten als vo;- 
n, en dus kan de uithaaling gefchieden. 
11. Als eene hand en arm, of beide, voor-Eene 
larts komen , moeten ze te rug gebragt 
rplaatfl worden, als het mogelyk is; maar 
; zy ver gevorderd zyn, is het geval verzeld 
ït gevaar, en,dg Operatie met moejelykheid. 

1 2 Ais 
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Als dit geval voorkomt, en ’er zekere teke 
Zyrt dat het kind dood is, kunnen de leden, c 
zig vertoonen, met minder gevaar afgedraa 
worden by de ge wrigten, alleen door de kragt d 
handen , dan weg gefneeden door het gebru 
van fcherpe werktuigen ten dien einde gcrnaaï 
Als het hoofd, na dat de handen verplaatH; zy 
niet kan gevonden worden , en ’er reeds v( 
tyd vrugteloos is doorgebragt , kan men zc 
ken naar de voeten, en de vrugt uitgehai 
worden op de wyze die in dat geval vereifc 
word. 

12. Als de knieën zig vertoonen , terv\ 
tnicën. derzelver buiging te rug gedraaid is naar de b 

len, moet ’er naauw agt gegeeven worde 
om het geen dus vertoond word niet verkei 
delyk voor het hoofd te houden ; ten welk 
einde het deel moet naargefpeurd worden n^ 
de kniebuiging ; en de vrouw geplaatft zyn 
in eene behoorlyke geftalte tot de verlollin 
moet men naar de voet zoeken; in agt neemc 
de dat het aangezigt van het kind gehouc 
word naar de rug der moeder, en dus kan 1 
iiitgehaald worden. 

De 13. Als de fchouder zig eerll vertoont, 
fchou- g0val moejelyk, wegens de groote affta 

van dit deel van de voet. Om het te regt 
brengen, moet het kind verplaatd, en dan, z 
veel als mogelyk is, de hand ’er ingebr: 
worden om naar de voet te zoeken; we. 
buiten gebragt zynde,' kan de vrugt uitgeha 
worden. 

De j ug, 14. Als de rug eerfl: voorkomt, loopt 1 
kind gevaar om verdikt te worden, ten zy 
geftalte aanftonds veranderd word; en het 
niet mogelyk zyn de verlofling te bezorge 

zoni 
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onder de voet te vinden , en die eerft uit te 
rengen. 

15. Als de billen eerll komen , moet de^^e bil- 
eftalte te regt gebragt, en de voet gezogt 
mrden, gelyk in andere onnatuurlyke geval- 
m; maar als dit einde niet kan bereikt worden, 
an de verloffing bezogt worden op de wyze, 
'•aar op het kind vertoond word ; want daar 
yn voorbeelden van een gelukkige verloffing 
1 die dubbele geflalte. 

16. Als de borft of buik eerft voortkomt, De bord 

: het geval dikwils gevaarlyk, om dat het on-buik. 

logelyk is de vrugt uit te haaien, als ze in die 
sftalte legt , en de ruggegraat (h) kan nooit 
iet veiligheid te rug geboogen worden. Als 
2 buik zig vertoont, ziet men de navel- 
reng (i) gemeenelyk eerft. In deeze gevallen 
loet het vroedwyf de deelen zorgvuldig ver- 
laatzen, en de voet vinden ; denkende altyd 
m het aangezigt van het kind te keeren naar 
2 rug der moeder , en zoo te verlolTen. Als 
m van beide de zyden eerll; komt, is het go¬ 
al minder gevaarlyk ; en de manier van uit 
aaling de zelfde. 

17. Als de navelllreng eerll komt, *t zy het Dcna- 
ind in een natuurlyke of onnatuurlyke geftaltevel- 
1, zal het gevolg met gevaar verzeld zyn, ten 
y de verloffing fchielyk gedaan v/ord; om dat 
e bloedloop (k) van een kneuzing der deelen, 
f ftremming des bloeds in de navelvaten (1), 
gtelyk verflopt word ; ’t welk dikwils de dood 
an het kind is , en hevige toevallen veroor- 
aakt in de moeder. In dit geval moet het 

I 3 vroed- 

(h) Spina Dorfi. (i) Chorda Umbilicalü. 
(k) Circulati©. (l) Vafa ümbilicalia. 
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vroedwyf tratgten de ftreng te verplaatzen, er. 
naderhand de vrugt uithaalen , ’t zy by hel 

' hoofd of voet ; de Operatie Ichielyk gedaar 
zynde, uit vrees van eene uitzakking rm) dei 
ftreng, en den dood van het kind, ’twelk ge- 
nieenelyk door dit toeval zeer veel lyd, indier 
het niet fchielyk word weg genomen. 

i8. Als de navelftreng gebroken is , is he 
gevaar grooter aan de zyde der moeder, dar 
van het kind, wegens de möejelykheid die e; 
nu zal zyn om de moederkoek (n) uit te haaien 
welke lang agter blyvende, ’t zy geheel of tei 
ten deele , veroorzaakt fterke ftorting , ftuip 
trekkingen (o), en een fchielyke dood, terwy 
aan de zyde van het kind, als het eens natuur 
lyk verloft is, dit ongemak fchielyk door eei 
band geholpen word. Als enig deel der navel 
ftreng vaft blyft aan de moederkoek, kan dit hel 
pen om het vroedwyf daar heen te leiden; ei 
dan kan ze afgefcheiden worden op de wyze 
befchreeven in Natuurlyke Baaringen. Maa 
als ze af breekt digt aan de moederkoek, is he 
geval zeer gevaarlvk , wegens de tyd die ’e 
gemeenelyk vereifcht word om de moederkoel 
zonder ftreng te vinden: gediiurende welke de lyl 
moeder ook zeer kan zamengetrokken worden 
of ten minften ook minder bekwaam bly ven voo 
oplpanning, als de wateren lang te voren ontlaf 
geweeft zyn. In dit geval moet de hand ingebragt 
en de moederkoek van den bodem der lyfinoede 
onderfcheiden worden, door derzel ver getal va: 
kleine ongelykheden, aan de zyde daar de na 
velvaten eindigen ; als ze los is, of niet fter; 
aan de Jyfmoeder vaft zit, kan ze fchielyk uil 

(m) Prplapfio. (n) Placenta, (o) Convulfio. 
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gehaald worden: maar als enig deel derzelve 
daar aan vafl: zit, dat moet eerfl los , en met 
de vingers vrygemaakt worden. En als ze, 
door deeze middelen , niet geheel kan uitge¬ 
haald worden , is het beter enig deel daar van 
agter te laaten , dan door eene ruwe behande¬ 
ling aan de lyfmoeder zelve geweld toe te 
brengen; ’t welk de Zieke kan ftorten in he¬ 
vige iluiptrekkingen, en onmatige ilorting, of 
ook de dood zelf veroorzaaken : of als de vrouw 
het leven daar afbrengt, konnen ontlleekin- 
gen (p) , verzweeringen (q) , heet vuur (r), 
enz. het gevolg van zulke kwetzingen zyn. In 
dit geval kan het dienflig zyn iet tegeeven als 
de volgende middelen , om de uitdryving der 
moederkoek te bevorderen: 

Jq. Puleg, unc vj. Hyfler. unc ij. Tinct. 
Myrrh. Cajior. ad uncj^. Sp. Croci dr. ij. m.f. Juhp., 
om ’er dikwils vier lepels van te neemen. 

Of 
. Elix. Ppt. Sp. CC. Succin. ad dr. ij., om ’er 
drie- of viermaal daags dertig droppels van te 
neemen met wat Franfche wyn. 

Insgelyks kan ’er een Galbanim pleifter op 
den navel gelegd worden. En als ’er gelegen¬ 
heid is, kan het niezen verwekt worden, door 
het gebruik van een dienflig niesmiddel (s;. 
Ook konnen verzagtende klyfleeren en bekwaa- 
ine infpuitingen van dienfl zyn. 

19. Als de moederkoek (t) zig eerfl vertoont, Als de 
of geheel uitgedreeven word voor de vrugt, 
het gevaar zeer groot , wordende het kind in Jgj.,]., 
dit geval dikwils verflikt, en de moeder ge- komt. 

I 4 mee- 

(p) Infiammatio. (q) UIcus. (r) Gangraena. 
(sj Sternutatorium. (t^ Placenta. 
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meenelyk zeer flerk vlocjende, terwyl de vrugü 
gêfcheiden blyft in de lyfmoeder, en niet fchie- 
Jyk kan uitgeflooten worden. De verlosfing 
moet hier aanftonds bezogt worden , en de 
moederkoek eerit uitgetrokken zynde, word het 
kind aanftonds vaftgehouden en uitgehaald, 
zonder tyd te verkwiften om dat tot de wen- 
fchelyklle geflalte te brengen, als die niet fchie- 
lyk kan gekreegen worden, uit vrees van het 
leven beide van de moederden het kind in ge¬ 
vaar te ftellen. Na eene volkomen verlosfing 
vermindert, of houd de vloed gemeenelyk op, 
maar als dit niet gefchied, moet ze behandeld 
worden met dienflige zamentrekkende midde¬ 
len op de wyze hierna gemeld. Zie pag. 140. 
enz. 

MANIER VAN VERLOSSING 
DOOR WERKTUIGEN. 

Om- 
fchiy- 
ving. 

Gebruik 
eq ge¬ 
vaar. 

I. A Is de gemeene operatie met de handen 
-lX geen.plaats kan krygen, om de verlos¬ 

fing te bezorgen, en de toevallen zoo hevig 
zyn, dat ze een fchielyke dood dreigen aan d,e 
moeder, moet men zyn toevlugt ncemen tot 
dienflige werktuigen , om de vrugt uit te 
haaien. 

2. Dit is gemeenelyk het gebruik als het 
kind dood is, of waterzugtig in enig byzonder 
deel, de vrouw zwak , of als ’er enige kwaa-' 
de behandeling geweefl is door uitflel enz. ’tis 
gemeenelyk verzeld met florting, fluiptrekkin-, 
gen (a), bezwyming (b) enz. De manier van' 
verlosfing door werktuigen, uitgezondert de 

Kei- 
Qij Convulfio. (b) Syncope. 
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Keizerlyke operatie, is altyd doodelyk voor 
het kind, als het niet tevoren dood is, en niet 
zelden word het ook doodelyk voor de moe¬ 
der, ten zy de operateur zeer ervaren is. 

3. De manier van verlosfing door werktui-^®^^^®* 
gen is in 't algemeen deeze. Als het kind wer-j^anier 

I kelyk dood is, of als het leven der moeder in daar 
een dreigend gevaar is, brengt de Operateur van be, 
zyn regterhand in het gehaakte werktuig, 
de haak geheeten, en tot dat einde gemaakt, 
waar van de punt gekeerd word naar zyn eigen 
hand, uit vreeze van de lyfmoeder te befcha- 
digen, en gekeerd naar het hoofd des kinds, 
’t welk eens gevonden zynde , maakt hy die 
vaft, als het mogelyk is, tuffchen de naaden (c), 
of in een van de hollen der oogen, of in de hol¬ 
ligheid der ooren of mond; maar als die ge- 
makkelyk kan vaftgemaakt word in het agter- 
hoofd (d), zal de vailhouding des te zekerder 
zyn, en de operatie met meer voordeel verrigt 
worden. Het werktuig dus vaftgemaakt zyn¬ 
de , gaat de Operateur voort om het kind uit 
te haaien; en na dat het hoofd voor den dag 
gekomen is, is ’er zelden meer gelegenheid 
voor het werktuig, maar hy verrigt het ove¬ 
rige deel der operatie met zyne handen alleen 
op de gewoone wyze. Na dat het kind dus 
verloft is, moet men groote zorg draagen om 
de navelftreng (ë) niet te breeken , wegens de 
moejelykheid die daar door zou veroorzaakt 
worden in het uithaaien der moederkoek. Een 
breuk van dit zoort is zeer gemakkelyk, als 
het kind enigen merkelyken tyd dood geweeft 
is, in welk geval het deel zal verrotten. Zoo 

I 5 veel 
(c) Sutuia, (d) Occiput, (e) Chorda Umbilicalis. 
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veel over de algemeene manier der verlosfing 
door werktuigen. In alle de byzondere geval¬ 
len moeten wy voortgaan op de wyze te voren 
gemeld; alleen moet men hier geen agt geeven 
op de geflalte der vrugt, gelyk in geval der 
natuurlyke baaringen. ’t Is genoeg dat de Ope¬ 
rateur de vrouw veilig en fpoedig verlofl:, met 
die geflalte van het kind, welke beft met zyn 
oogmerk overeen komt. Als het lighaam der 
vrugt voor den dag komt, en het hoofd agter ■ 
gelaaten word, moet het werktuig weder in- 
gebragt, en vaflgemaakt worden als boven ge¬ 
meld is: maar als het te groot is, gelyk zom- 
tyds gebeurt van waterzugt (f ), enz. om in eens 
iiitgehaald te worden, kan het voorzigtig ge- 
fneden worden in verfcheiden deelen, door een 
fnyding met een mes, en dan zal het met gemak 
voor den dag komen. Als het hoofd en de moeder¬ 
koek beide in de lyfmoeder blyven,en de moeder¬ 
koek vafl is aan de lyfmoeder, moet de uithaaling 
van het hoofd eerfl bezogt worden; anderzints 
zal ’er eene hevige ftorting volgen. Maar als de 
moederkoek ]os is van de lyfmoeder, kan die, als 
het gemakkelyk te doen bevonden word, eerft; 
voor den dag gebragt worden. Aangaande de ' 
andere byzondere gevallen, zie Zuigers (g) , ;; 
onnatuurlyke Baaringen, enz. ■ 

De KEIZER.LYKE OPERATIE (a> j 

Door de Keizer lyke Operatie word verdaanJ 
de fnyding door den buik , in de lyf-iï 

moeder van een zv/angere vrouw pas over- 
leeden, om het leven des kinds te behouden. 

En 
(f) Hydrops, (g) Mola, (a) Operatio.Csfarca. 
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En als de moeder niet lang voor haar dood ge¬ 
voeld heeft de gewoone beweeging der vrugt; 
als het Vroedwyf kan vinden enige klopping 
in de navehtreng, of enige van de flagaders (b) 
des kinds, na dat de moeder dood is, of even 
omtrent de tyd van haar dood, is ’er enige 
hoop dat deeze operatie met een goed gevolg 
kan bezogt worden, hoewel het geval altyd 
twyffelagtig en onzeker is; en wy konnen niet 
wel een goeden uitflag verwagten, als de vrouw 
meer dan weinige minuuten is dood geweeft. 
De Operatie word gezegd oudtyds verrigt te Manier 

zyn digt by het punt des doods met een geluk- om die 

kigen uitflag, in opzigt van het kind, maar ge- te doen. 

Jyk dat altyd doodelyk moet zyn voor de moe¬ 
der, terwyl ze nog leeft, ftellen de nieuwen 
die nooit voor, dan na haar dood. Als de 
operatie vaftgefteld is enigen tyd voor den dood 
der vrouw, en alle dingen daar toe in gereed¬ 
heid zyn, moet ’er onmiddelyk na de laatfte 
fnik der moeder een groote opening gemaakt 
worden langs den buik, tuifchen de regie fpie- 
ren (c), zoo dat de penszak (d) vermyd word, 
uit vrees om de darmen te wonden, tot dat de 
lyfmoeder voor den dag komt; het mes moet 
regt daar in geftooken worden, maar niet te 
diep, op dat ’t het kind niet raake, wordende 
de lyfmoeder altyd dunner, als de natuurlyke 
tyd der verlosling nadert. De vliezen die de 
vrugt befluiten moeten dan aanflonds gefchei- 
den worden , en de moederkoek (e) van den 
bodem der lyfmoeder gefcheiden zynde, moet 
het kind met alle moogelyke Vaardigheid en 

han- 

(b) Arteriae. (c) Musculi re^H. (d; Peritonaeum. 
(e) Placenta, 
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handigheid uitgehaald worden, en bevryd van 
de baaring, op de gewoone wyze. Op deezen 
tyd zal het kind 'er waarfchynelyk uitzien, als 
of het dood was; hoewel er miflchien een klei¬ 
ne klopping van het hart, navelftreng (f) of 
llagaderen (g), na de onderzoeking zal bevon¬ 
den worden. Aanflonds moeten de mond, neus¬ 
gaten , ooren enz., van haar fnot gezuiverd 
en bevryd , en het kind overal gcwaflchen 
worden met warme wyn, of een weinig bran- 
dewyn en water in plaats van de gemeene was- 
ling, en dan gewonden worden in flenel, en 
voor een matig vuur gezet: door welke mid¬ 
delen het mogelyk zal gebragt worden, om eni¬ 
ge merkelyke tekenen van leven te vertoonen. 
Daar na kan het behandeld worden op de ge¬ 
woone wyze, te voren geleerd. De Operatie 
word de Keizerlyke of Caefariaanfche genoemd, 
op onderffcelling dat Julius Ccefar door middel 
derzelve is ter wereld gebragt. 

VIERDE AFDEELING. 

Ziekten op de Verlosfing volgende. 

STORTING. 

i.T^e Verlosfing word aanflonds of Ichielyk 
gevolgd van eene overvloedige Bloed- 

florting (a), welke voor een tyd geduurig zyn- 
de, Storting genoemd word, zynde gemeene- 

lyk 
ff) Chorda ümbilicaliSi (g)Ar£criae. (a)Haemorrhagia, 

Om- 
fchry- 
ving. 
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iyk klonterig en van een gevaarlyk gevolg, als 
ze onmatig of langduurig is, inzonderheid in 
tedere geftellen, of als ze veroorzaakt zwak¬ 
heid , flaauwte, bezwyming (b) , fluiptrekkin* 
gen (c), enz. De levenswys moet in dit ge¬ 
val niet te heet zyn; de ruil moet aangemoe- \ 
digd worden; de fpys kan zyn broodnat (dl 
fagoe, geleyen enz.; de drank wyn en water 
met geroofterd brood enz. Dienllige ruilmid¬ 
delen (e) moeten naar vereifch gegeeven wor¬ 
den als de Zieke enigzins llaapeloos is. 

2. Als deeze ziekte verlangd of vermeerderd Genee- 
word, door een deel der moederkoek, klon-f^^”§^” 
terige brokken enz. in de lyfmoeder blyvende, meen of 

kan de uitlluiting daar van bezogt worden door byzon- 

zagte afdryvende middelen (f), gelyk Borax, 
Sperm. Ceti, Troch. de Myrrh. Sc., het inwendig 

j gebruik van alle prikkelende (g) welriekende 
' middelen (h), en ontfteekende geeHen (i) 
i vermyd zynde. Als zulke middelen niet hel- 
i pen, moeten de hinderende lighaamen uitge¬ 

haald worden door een operatie met de han¬ 
den, anders kan ’er een fchieiyke dood vol¬ 
gen. Na de geheele uithaaling daar van, ver- 
dwynt gemeenelyk de hevigheid van het toe¬ 
val , en de Zieke bekomt aanltonds , als de 
bloedllorting niet uitfpoorig is. 

3. Als de langduurigheid van deeze ziekte 
toegefchreeven moet worden aan de langduu¬ 
righeid van den arbeid, of enig aangebragt ge¬ 
weld , of fchade in de verlosüng geleden, of 
uithaaling der moederkoek, moeten de llaap 

en 

(b) Syncope, (c) Convulfio. (d) Panada. 
(e) Parcgorica. (f) Emmenagogica. (g) Stimulantia, 
(b) Aromaiica, (ij Spiritus Inflammabiles. 
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en ruft aangemoedigd, verdikkende balfemag- 
tige fpyzen gebruikt, en de Zieke matig koel 
gehouden worden. Infpuitingen van warme 
roode wyn konnen ook dienftig zyn. 

Of 
9?. Vin, Ruhr, unc iv. Aq. Plantag. uncij. Aceti 

Acerr. unc]. Alum. Rupei. dr.\. Sacch. Saturn, fcr. ij. 
m. f. folutio , drie- of viermaal met een Ipuit 
warm in te fp uiten. 

Een matig gebruik van zuure middelen is 
hier dienftig , of weinige droppels geeft van 
koperrood konnen nu en dan gevoeglyk geno¬ 
men worden met enig dienftig vogt En in 

ft al* 

* Onze Schryver raad in dit geval de allerfterkfte 
zuure middelen , die ook zekerlyk eene kragt hebben, 
om het bloed te ftremmen, en uit dien hoofde de ftor- 
ting te doen ophouden. Maar hier kan, dunkt ons, met 
grond tegen ingebragc worden: indien deeze zuure mid¬ 
delen haare werking zullen doen . moeten ze zekerlyk 
alles wat in de eerfte wegen gevonden word , alvorens 
zuur maakerr. Dit kan fchadelyk worden voor het kind, 
indien het zelve leeft ; tlewyl het zog der moeder nu 
zeer ligt eene gefteldheid zal krygen , om in de maag 
des kinds te ftremmen , en eene groote menigte kaas- 
agtige ftof na te laaten, ’twelk hem aan ftuiptrekkingen 
en andere ongemakken zal bloot ftellen : weshalven 
het veiliger fchynt in dit geval de uiterlyke leden der 
moeder te zwagtelen , op dat dus het bloed in haare 
aders opgehouden, en op die wyze van de lyfmoeder 
afgewend worde ; de kraamvrouw zeer ftil te houden; 
en zelfs haare ruft door inwendige middelen te bevoi- 
deren. Tot dit einde zullen de volgende dranken 
dienftig zyn: 

9^.. Still. Plantag. Cort. Citr. ad unc iv. Trtx. Cinnam. 
Terr. Catecb. aa dr. iij. Lap. Cancr. dr. ij. Syr. Diacod, 
unc j. m., om ’er alle uur een lepel van te laaten ge¬ 
bruiken. Of 

Hord. Mund. ad Crep. Cofif. unc j. Amygd. Dulc. 
Amar. ad No. xvj. Sem. Papav. Alb. dr. iij. Cuni.f.q. Aq. 
Stilt, Plantag* et Deeoü* Hord, ad ƒ. a. f. Mmuljio. Colat. 

fQij, 
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’t algemeen is de manier , hier vereifcht, de 
zelfde met dié in andere hevige bloedftortin- 
gen gehouden word , zynde nu behoorlyk agt 
gegeeven op de oorzaak, en byzondere omftan- 
digheid der Zieke. 

4. Als de florting heviger is wegens een 
bloedryk geftel (k) , kan de aderlaating toege- 
ftaan worden , mits dat de kragten der Zieke 

-dat toelaaten. Waar na de ziekte kan behan¬ 
deld worden als een gemeene bloedftordng, 
met zamentrekkende infpuitingen, byzondere 
plaatsmiddelen, en inwendige geneesmiddelen. 
De volgende Mixtuur is , in ’t algemeen, uit¬ 
nemend. 

9:. Aq. Plantag. Germin. Qiierc. ad unc iij. Aceti 
Opt.uncïy Syr.CoralL Cydm. ad unc Lap. Hae- 
mat. ppt. Bol. Armen. Terr. Japon, ad dr. j., om ’er, 
alle drie of vier uuren, twee lepels van te 
neemeii, de vies eerll: gefchud zynde. Of 

Aq. Cinnam. Ten. unc vj. Acet. Aq. Theriac. 
ad unc j. Corall. Rubr. ppt. dr. ij. Alum. Rup.fcr.j, 
Syr. Cydon. unc j. m., om ’er drie lepels van te 
neemen. 

5. Als een groote verzameling van verharde 
vuiligheden in de darmen , drukkende op de 
lyfmoeder, en zomtyds toevallen van buikpyn, 
eene langduurigheid der florting fchynen te ver- 
oorzaaken , konnen klyfleeren , naar gelang 
herhaald , van dienfl zyn. In alle flortingen, 
van wat oorzaak ook, moet de buik niet te digc 
gezwagteld worden, om dat dit gemeenelyk de 

oor- 

(k) Conftitutio Plethorica. 

fS ij* ^dd. Aq, Still. Cinnam. unc ij. Lap. Cmrr. d'. ij. Syr. 
Papav. Alb. unc j. m. , om ’er alle uur een theekop vol 
warm van te laaten gebruiken. 
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oorzaak vermeerdert. Als de bloedflorting (1) 
nog hevig blyft, en verzeld is met flaauwte, 
lluiptrekkingen (m), enz. kan het niet ondienflig 
zyn iets te gebruiken als de volgende infpui- 
ting : 

Vitriol Alb. dr. iij. Alum. Rup. dr. j. Solve 
in Aq. Plantag. Vin. Ruhr. Aceti Opt. ad unc j. 
et fiat injeSiio, zomtyds met een Ipuit te ge¬ 
bruiken. / 

Als andere uitwendige middelen vereifcht, 
worden , konnen ze dezelfde zyn met die 
voor het neusbloeden zyn voorgefehreeven. 
Het kan insgelyks van dienft zyn, linnen doe¬ 
ken te doopen in water en azyn , en die te 
leggen op den buik en lenden. Aangaande 
meer beftieringen in dit byzondere , zie van 
de Bloedftordngen , Ziekten der zwangere 
Vrouwen , enz. 1. Deel., pag. 525, enz. en 
hiervoor, pag. 86, enz. 

OPSTOPPING DER KRAAM- 

VLOED (a). 

Gefchie-1. Tn de eerfle vier of vyf dagen na de ver- 
denis der JLlolfing, word’er veel zuiver bloed uitge- 

door de openingen der vaten, waar door de 
* moederkoek (b) valt zit; welke groot of klein is,: 

naar maate van het geftel der vrouw, de hitte van- 
het klimaat»de manier der verloffing, èn andere: 
omftandigheden. Na deezen tyd vermindert 
de vloed, word meer weiagtig , en vertoont 
zig dagelyks minder rood , of enigzins van de" 
kouleur en dikheid van etter. Deeze verfchyn- 

zels 

■ (1) Haemorrhagia. (m' ConvuIüOé 
(a) Lochia, (bj Placenta» y . • 
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Jtels fchyüeri voort te komen van de zelfde 
oorzaaken, als die in verfche en etterige won¬ 
den ; zynde de twee gevallen bynaar gelyk. 
De iiitloozing houd gemeenelyk op in vyftien 
of twintig dagen na de verloffmg; geduurende 
welken tyd ze zeer kan veranderen in gedaante, 
dikte, reuk, enz. Deezc vloejing is gemee¬ 
nelyk minder na een miskraam , dan na een 
volkomen geboorte; inzonderheid als de vrouw 
niet ver in haar rekening gevorderd was. De 
Kraainvloed vermindert altyd in hoeveelheid, 
als de melk overvloediger naar de borllen 
komt; ’t welk gevoegd by de witte kouleur, 
waar mede die zomtyds gezien word, de grond 
ge weeft is van een giffing, dat de hof der melk 
en kraam vloed dezelfde was. Maar de hof 
der kraamvloed heeft de eigenfehappen niet 
Van wezendlyke melk , gelyk zomniigen zig 
zelven wysmaaken ; en ze fchynt waarlyk al¬ 
leen geloosd te worden uit de gewonde Vaten 
der lyfmoeder , tot dat derzelver openingen 
geheeld zyn. Als deeze vloed geregeld en na- 
tuurlykis, is de hoeveelheid daar van gefchikt 
naar de oorzaak, het gehel, en de fcheuring 
der vaten, veroorzaakt door de fcheiding der 
moederkoek van de lyfmoeder; de reuk daar van 
is niet hinkend, maar de verandering van haar 
kouleur en dikheid gefchiéd allengskens, zonder 
enige tekenen te geeven, dat ze fcherp en by- 
tende is, of diergelyke. 

2. De ophopping daar vm kan komen van Oorzaak 
verfcheiden oorzaaken, als buikloop (c), harts- der op- 
rogten , inzonderheid toorn of hevige fchrik; 
vatten van koude, inzonderheid koude lugc 

II. Deel. K kry- 
(c) Diarrhoea, 



Voorte¬ 
kenen. 

Levens- 
wys. 
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krygen aan de opening van de vaten der lyf^ 
moeder; het gebruik van zamentrekkende mid¬ 
delen (d); eene verftopte doorwaafleming (e) y 
het drinken van koude vogten, enz. 

3. De Opftopping der Kraamvloed is meer 
of min gevaarlyk , naar gelang van de hoe¬ 
grootheid der zelve, en tyd van haare düuring. 
!A1s de Opflopping fchielyk is, en komt in de 
eerfte twee of drie dagen na de verlofling, iSf 
ze gemeenelyk oorzaak van brandige ziek¬ 
ten (f), pyn in het hoofd, koorts, moejelyk- 
heid van ademhaaling , en ontfleeking der lyf- 
moeder ; en als ze niet fchielyk geholpen 
word , is ze oorzaak van ettergezwellen (g) , 
verzweeringen (h), en zomtyds kankers, lam¬ 
heid , pyn in de lenden en onderbuik, fluipen 
opflyging (i), enz. Deeze ziekten worden 
evenwel verzagt of voorgekomen door andere 
natuurlyke bloedflortingen , als uit de neus, 
aambeien (k), enz, gelyk ook door byzondere 
uitloozingen, als fterk zweet , of een ver¬ 
meerderde uitloozing van pis; waar in dikwib 
eene groote hoeveelheid van een zwart neder- 
zetzel (1) kan gemerkt worden. 

4. In dit geval moet de Zieke door alle mid¬ 
delen in haar bed gehouden worden; en daar 
in leggen met haar hoofd en lighaam enigzins-’ 
opgeheven , om de uitloozing te begunfligen.; 
i\lie3 wat ze drinkt moet warm weezen: tus-* 
fchen tyden moet een glas warme wyn toege-!, 
Haan worden ; en ze kan voor haar Ipys ge-f 
bruiken dienftige geleyen , zoppen , brood-f 

nat' 
(d) Adftringentia. (e) Pcrfpiratio. 
(f) Morbi Inflammatorii. (g) Abfceflus. 
(h) Ulcus, (i) Paflio Hyfterica. 
(k) Haemorrhoides. (1) Sedimentum. 
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hit (lil) , enz. Als ’er geen brandige ziekten 
gezien ivorden j' fchynt eén warme door- 
waalTemingbevorderende levenswys de befte 
te zyui 

5. ’tis in dit geval dikwils nuttig bevonden, Genee^ 
enige droppels te drinken vm Jq. Hyjterica en^^*^^' 
Jq. Fideg, a&, twee- of driemaal daags. Maar 
in geval van koorts moeten deeze heete wate¬ 
ren naaüwlyks toegeftaan worden, uitgezondert 
eene kleine maate van het laatfte, wel bevryd 
van zyn prikkelende welriekende olie. Drooge 
wryvingen konnen ook met goed voordeel in 
dit geval op de beenen gedaan worden. Hier 
by voegen zommigen het gebruik Van kop¬ 
glazen (n) j ’t zy met of zonder vlyming (o). 
Klyfteeren hebben in dit geval ook haar ge¬ 
bruik , ten zy het verzeld is met buikloop; 
maar ze moeten verzagtende en afdryvendc 
zyn , en niet merkelyk buikzuiverende. In- 
fpuidngen konnen hier ook van groote dienft. 
zyn, bereid uit een afkookzel van Rad. Arifto- 
loch. Gentian. Centaur. Min. Sabin., ^c. met by- 
voeging van TinS;. Myrrh. Elix. j)pt., êfr. Als 
in den. tuflchentyd de Verftopping hardnekkig 
word, en verzeld is met bloedrykheid (p) , is 
de aderlaating aan te raaden. 

Voor inwendige middelen: 
9.'. PuJv. Myrrh. Borac. ad gr. XV. Sperm. Cet* 

gr. X. Sal. Vülat. Succin. gr. v. Conf. Rutce fcr. j. 
Syr. de Artemis, q. f. ƒ. bolus, alle vyf uuren 
te neemen met vier lepels van de volgende 
drank : 

9:. Aq. Pukg. Rutce ad unc iij. Hyfler. unc ij. 
t K 2 Tin^. 

(m) Panada, (n) Cucurbitae. ^ 
(oj Searificatio. (pj Plethota* V 
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Tin^. Elleb. Nigr. Cajior. Sal. Volat. 01. aa dr. 
Syr. de Artemis, unc ]. vi.f. Julap.^ om "er ook 
dikwils vier lepels van te gebruiken. Of 

Tinct. de Myrrh, fcr. j. Borac. fcr.^. Pulv-.- 
Sabin. Rad. Valerian. Sylv. ad gr. viij. 01. Rutce 
Chym. gtt. j. m. f. pulvis, naar vereifch van zaa- 
ken te neemen met enige lepels van de te voren 
befchreevene drank. 

De volgende droppels konnen gegeeven wor¬ 
den in enig dienftig vogt, zoo dikwils als ’er 
gelegenheid is. 

Sp. Salis Ammon. Tinct. Succin. Myrrh, ad.. 
dr. j. 772. om ’er zomtyds dertig droppels van te 
neemen met wat Franfclie wyn en fonteinwater 
zamen gemengd. 

Als’er een buikloop (q) komt, als een ge¬ 
volg , en niet als de oorzaak van deeze ver¬ 
popping , moet die niet fchielyk beteugeld 
worden , ten zy ze zoo hevig is, of zoo lang 
duurt, dat ze de kraamvrouw zeer verzwakt. 
In welk geval ze kan behandeld worden als een 
gemeene buikloop, met opzigt op den tegen- 
woordigen ftaat der Zieke. Dus by voor¬ 
beeld : 

9;. Puh. Rhabarh. Torrefact. dr. Troch. de 
Myrrh. Pulv. Cajior. Opt. gr. v. 01. Cinnam. gtt.l. 
Syr. de Artemis, q. ƒ. ƒ. bolus, tegen den nagt 
te neemen. 

De ziekten, Veroorzaakt door de OpPopping 
der Kraamvloed (r) , als ’er enige byzondere / 
toevallen overblyven , gelyk ontPeeking. (s), , 
verzweering (t), enz. der lyfmoeder, lenden- 
vang (v), vloejing (x) , enz. moeten ze be- 

han- 

^q) Diarrhoea, (r) Lochia, (s) Inflammatio. 
(t) Suppurati©, (v) Lumbago, (x) RheumacisInus^ 
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handeld worden als onder de byzondere Hoofd- 
ftukken gezegd is , behoorlyke opmerking ge¬ 
nomen zynde op de oorzaak. Zie van de Op- 
ftopping der Maandftonden, Opftyging (y), enz. 
pag. I. 

ONMATIGE STORTING 

DER KRAAMVLOED. . 

I. T^e Kraamvloed vloeit zomtyds zoo me- Om- 
nigvuldig, of duurt zoo lang dat ze de 

Kraamvrouw zeer verzwakt, en in gevaar van 
haar leven brengt. De behoorlyke hoeveelheid 
van deeze uitloozing kan waarlyk in ’t alge¬ 
meen niet vaftgefleld worden ; verfcheiden 
omltandigheden en geftellen vereiflchen die in 
verfcheiden trappen: maar in ’t algemeen, als 
’er merkelyk verlies van kragten , of gebrek 
van geeflen is, een flappe, zwakke , of leu- 

i terende pols , een ingevallen aangezigt (a), 
flaauwte, bezwyming (b), fluipen (c), pynen 
in den boven- (d) of onderbuik (e) , en dier- 
gelyke , moet de uitloozing in zulke gevallen 
onmatig geoordeeld worden. En na de her- 
ftelling, zullen de gewoone gevolgen van eene 
hevige bloedllorting (f), als bleekheid, gebrek 
van vleefch, zwelling van de beenen en dyën, 
een waterzugtig gellel, enz. gemeenelyk enigen 
tyd blyven. 

2. De levenswys , in dit geval vereifcht, Levens¬ 
meet zamentrekkende zyn , en allengskens 
vöortgaan van de zwakker tot de fterker dih- 

K 3 gen 

(D Paflio Hyfterica. (a) Facies Itippocratica. 
fb) Syncope, (e) Convulfio (d) Hypochondria. 
(e) Abdomen, (f) Haemorrhagia. 
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gen van dat zoorc. Gerftenwater, geleyeii, 
bfoodnat(g), ryftnat, hartshoorn drank, enz, 
Zyn hier zeer dienftig, een glas roode wyn en 
water tiiflchen tyden gebruikt zynde. De kraam^ 
vrouw moet niet te warm gehouden worden. 
De flaap moet matig zyn, en het drinken van 
dunne vogten niet te zeer aangemoedigd wor» 
den , uit vrees van een waterzugt (h) te ver¬ 
wekken. 

3. Slaapmiddelen (i) 5 naar gelang gegeeven,' 
■zyn dienftig. Maar de zamentrekkende midde? 
leti (k) konnen zulke zyn als de volgende: 

9-'. Aq. Plantag. Germin. Querc. ad mc iij. Cin^ 
nam. Fort. unc.].^. CoralL Rub. ppt. dr. ij. Lap, 
Haemat. dr. j. Syr. Cydon. dr. vj. Tinei. Tcrr. Ja¬ 
pon. dr. j, m., om ’er dikwils vier lepels van te 
neemen. Of 

Aq. Cinnam. Ten. Ceraf. Nig. ad mc iij. The¬ 
rmal. unc j. jj. Bol. Armeri. ppt. dr. ij. Spec, de 
Hyacynth. Terr. Japon, ad fcr. ij. Syr. e Corall. de 
Rof. Sicc. ad unc Sp. Vitriol, gtt. xv. ƒ. Mixtura^ 
om ’er alle vier of vyf uuren vier lepels van te 
neemen. Ook 

Sal. Prunell fcr. ]. Sang. Dracon. fcr.£, m. 
f. pulv., drie- of viermaal daags te gebruiken 
met wat roode wyn en fonteinwater. 

Als de inwendige middelen niet helpen, 
moeten wy onzen toevlugt neemen tot uitwen¬ 
dige : welke in ’t algemeen dezelfde konnen 
zyn met die voorgefchreeven zyn ingeval van 
ftordng na de verlofting , onmatige vloed der 
maandftonden , neusbloeden , enz. Maar als - 
deeze fteeds buiten ftaat zyn de vloejing te 

ftop- 

(g) Panada, (h) Hydrops, (i) Opia^a, 
(lij Ilcfirin§entjq, 
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floppen of te verminderen, doop dan een lin¬ 
nen doek in water en azyn , koud gemaakt 
door te leggen in een fmelring van Ammoniak 
zout, en leg die op het naauwe van de rug, 
of het aangetafte deel. En fpuit ook in de lyf- 
moeder de volgende fmelting. 

Sal Nitr. Alum. Rup. ad dr. ij. Fitriol Rom. 
dr. j. Sal Fitriol fcr. j. Sohe in Aq. Plantag. unc 
iij. Acet. Acerr. unc j. et ƒ. injeStio. , zomtyds 
met een fpuit in de lyfmoeder te fpyiten. 

Deeze manier mOet gebruikt worden in de; 
ailergevaarlykfle ilorting der kraam vloed; want 
die van een zagte aart is, brengen wy tot ge- 
meene bloedvloejingen , en inzonderheid tot 
de ftorting, zoo voor als na de verlosfing. Zie 
pag. 85, enz. en 140, enz. 

STUIPTREKKINGEN, (a) 

ll.TJ.pe hevigeuithaalingder moederkoek (b),Oor- 
IZ inhouden derzel ve, op flopping der kraam- 

vloed (c), enz. zyn in (laat om lluiptrekkingen 
[te veroorzaaken na de verlosfing, welke meer 
of min gevaarlyk zyn, naar maate van de oor¬ 
zaak , langduurigheid, en hoegrootheid der- 
zelve, vergeleken met de gefleltenis der kraam¬ 
vrouw. 

2. Als ze voortkomen van eene flerke uithaa-Genee- 
ling der moederkoek, welke eene groote florting^^“^‘ 
veroorzaakt, zullenzamentrekkende infpuitin- 
gen, gemaakt van roode wyn , Alum. hup. 
Sacch. Saturn, ffr. dienflig zyn. Maar als. de 
vaten der Lyfmoeder alleen gefcheurd of ge- 
kwetü. zyn, zonder enige merkelyke bloed- 

K 4 flor- 
(a) ConvulfiQ, (b) Placenta, (c) Lochia. 
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florting (d), moeten de infpnitingen verzag* 
lende en pynftillende zyn , beftaande uit war* 
me melk, gerflenwater, of een kookdrank van 
Fol. Mah. b'l. Chaniiemel. Sem. Lini. Sc., gemengd 
met Mei. Rofar. Sc. Als dit toeval zyn oor- 
fprong heeft van het ophouden der nageboor¬ 
te (e), of opftopping der kraamvloed, konnen 
’er niesmiddelen (f) met voordeel gebruikt 
worden, gelyk ook zuiverende infpuitingen, 
gemaakt van Rad. Arijioloch. Gentian. Fol. Ab’\ 
fynth. Vuig. Artemis. By welke kookdrank kan 
gemengd worden Mei. Rofar. Tind;. Myrrh. Elix. 
ppt. Sc. Geef in den tuffchentyd dienftige mid¬ 
delen tegen de vallende ziékte (g), en opfty- 
ging (h). 

Maar als enig zamengeftremd bloed, of klon¬ 
terige Bof, in de lyfmoeder agterblyft, moeti 
die uitgehaald worden, eer wy ophouden. Als 
dit toeval komt van, of gezien word teifens: 
met de koorts, en de Zieke van een bloedryk 
geflel is, kan het geval behandeld worden op; 
de wyze van een opflopping der kraamvloed' 
of maandftonden, met behoorlyk opzigt op dei 
tegenwoordige omftandigheden, Ziepag. ijenz.i 
en 144, enz, 

O P S T Y G I N G. (a) 

De Vrouwen worden, na den tyd der ver- 
losfing, dikwils ontroerd met Opjlyging, 

om welke te helpen men gerneenelyk voor-? 
fchryft een Galbanum pleifter op den navel 
gelegd, en de Zieke te brengen tot het gebruik 

vau 
(d) Haemorrhagia. (e) Secundinae. 
(f} Scernaratoria. (g) Antepileptica, 
Ih) Rnühyiiexicz. (a) Pallia Hyfterica, 
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^an middelen tegen de opftyging, op de wyzd 
in de opflyging ópgemerkt, met behoorlyke 
agtgeeving op de oorzaak en omftandigheden 
ï^anhet tegenwoordig geval. Ziepag. ii, enz. 

KOORTS. 

i.'pxe gewoone toevallen der Koorts worden Wan- 
gezien omtrent den derden of vierden, 

en zomtyds omtrent den vyfden of zesden dag komt. 
ha de verlosfing, blyvende de kraamvloed in 
den tuflchentyd geregeld vloejen. 

2. Deeze Koorts fchynt een gevolg te zyn 
iT-an de vermindering der kraamvloed, en ver- 
meerdering der melk in de borflen, welke nu kenen, 
laar mede gevuld zynde , hard , gezwollen, 
pynelyk en heet worden. De melk is op dee¬ 
pen tyd insgelyks van een dikker zamenftel; 
m de kraamvrouw gevoelt pyn en hitte in haar , 
enden, rug en fchouders. 

3. Dit zoort van Koorts is zeldengevaarlyk, Voorte. 

?.n verdwynt gemeenelyk in korten tyd door^^^^^”* 
sweeting, zonder de hulp van veele genees¬ 
middelen te vereilTchen, of iets meer dan de 
ivaarneeming eener dienflige levenswyze, of 
bet gebruik van dunne Ipyzen. Maar zomtyds 
komen ’er in byzondere geitellen, na de ver- 
losiing, Koortfen, voortkomende van andere 
Dorzaaken, die hevig, langduurig, en Van een 
kwaad gevolg zyn; gediiurende welke de kraaim- 
vloed gemeenelyk word opgeftopt; eene by- 
zonderheid, die voor een zeker teken gehou¬ 
den word, waar door men deeze Koorts onder- 
fcheid van die door de melk veroorzaakt is. 

4. Men moet hier eene zagte levenswyze Levens- 
gouden 5 zoo wel als in het voorgaande geval, wys, 

K 5 be- 
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behoorlyk agt gegeeven zynde op de opfcoi 
ping der kraamvJoed , om de vloejing da^ 
van te bevorderen. Ten welken éinde de ]( 
venswyze hier dezelfde kan zyn met die in 
geval is voorgefchreeven. 

Gcnee- 5- Als ’er een koorts van eene merkelyt 
?ing. hevigheid komt van de oplpanning, pyn, e 

ontfteekmg (a) der borflen, wegens de mei 
daar in bevat, kan het dienllig zyn bloed i 
te laaten op den enkel. De aderlaating is iij! 
gelyks zeer dienflig, als zulk een koorts vei 
zeld is met andere brandige ziekten* gelykzj 
dewee (b), longontfteeking (c) , keelontftee 

■ king(d), klopping in her hoofd, enz. waarn 
een zagt zweet- (e)_ afdryvend (f) , of hart 
iferkend middel (g) in een matige gift gegec 
ven, en naar gelang kan herhaald worden. 

6. Als de borden merkelyk gezwollen of ont 
deeken zyn, kan ’er nu en dan een warme doe 
ving op gebruikt worden, bedaande uit wai 
me melk, of een kookdrank van FoL Mak 

Fl. Chamcem. fsfr. 
Fol. Alth. FL ChaiYicem. Melïl. ad m. Cc 

que in Aq. Fontana q. f. et Colat. mc x. Adde 
Vim Camphor, mc ij. m. f. fotus. 

Verzagtende pappen zullen ook van dien! 
zyn. 

Rad. Alth. unej^. Fol, Mak. m. j. Sem. Lin 
Foenugr. ad mc g. Coque in Aq. Font. q. ƒ et Co 
lat. Add. Pulv. Sem. Lini Farin. Fabar. ad q.f. Ung 
Dialth. parum u. f. Cataplasma. 

Dc gemeene pap (h) van brood en melk , za 
ins 

(a) Inflammatio. (b) Pleuritis, (c) Peripneumonia. 
(d) Angina, (e) Diaphorcticum. 
(O Alexipharmacum. (g) Cardiacum. 
(h) Cataplasma, 
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insgelyks zeer veel dienll doen in dit geval; 
daar by gedaan zynde een weinig olie of var- 
tens reuzel en falfraan. Maar als de Koorts 
i^oortkomt van koude te vatten , gebruik dan 
tagte zweetmiddelen ,* of behandel het als eene 
r-erflopte doorwaaifeming (i). Zie 1. Deel. pag. 
^.79. En als klonterige ftof of gellremd bloed, 
'twelk in de lyfmoeder huisveft, daar oorzaak 
:oe geeft, laaten ’er dan dienftige flaap- (k) 
m verzagtende middelen (1) gebruikt worden. 
Zie van de opHopping der Kraamvloed,pag. 14Ó. 

ZIEKTEN VAN KWETZINGEN 
GEKOMEN AAN DE DOORGANG 

DER LYFMOEDER, 

De uitzetting der deelen , en zomtyds de 
fcheuring derzelven , in de verlosling is 

n ilaat te veroorzaaken eene ontfteeking (a) der 
yfmoeder en fcheede (b), welke, als ze niet zeer 
le vig is, kan geholpen worden door die nu ^n dan 
e befmeeren met varkens reuzel, Ung. Dialth., 
:oete amandel olie of diergelyke. En zommi- 
^en zyn ’er, die tot het zelfde einde met een 
goeden uitflag gebruiken een fmelting van vol- 
iarde in water. Maar als de ziekte hevig is, 
iet gevolg van een zeer raoejelyke arbeid, en 
le deelen merkelyk gezwollen zyn: als ze ver- 
neerderd word door de huisvefting van klon- 
erige ftof enz. in de lyfmoeder , en lang na 
ie verlosfing blyfc, als ze insgelyks verzeld is 
net eene moejelykheid van waterloozing, groo- 

te 

(i) Perfpiratio. (k) Anodyna. (l) Emollientia. 
(a) Inflainmatio. (b) Vagiua, 
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te hardlyviglieid, koorts, ftuiptrekkingen (c), 
of diergelyke, zoo dat ’er een knoeil- (d) of 
ettergezwel (e) gedreigd word, fchynt hetge¬ 
val zeer gevaarlyk te zyn, en word zomtyds 
fchielyk doodeiyk. 

2. De levenswyze moet hier gefchikt wor¬ 
den naar de toevallen, en de oorzaak waar uit 
ze voortkomen. In ’t algemeen moet de fpys 
van een_ verkoelende aart zyn , of zulke als 
dienftig is in alle brandige ziekten. De ruil moet. 
roegeftaan, de flaap aangemoedigd, en alle be- 
weeging vermyd worden. De buik moet niet 
te digt gez wagteld, nog te warm gehouden wor¬ 
den. / 

3. Zulke pynilillende iloovingen, pappen (f ), 
fmeeringen (g), en infpuitingcn, als de flor- 
ting der kraamvloed niet vertraagen, zyn hier 
dienftig, teffens met het gebruik van zulke in¬ 
wendige middelen, als in de brandige koort- 
zen zyn voorgefchreeven. Als eenc ontftee- 
Icing der lyfmoeder, oorfpronkelyk veroorzaakt 
door eene moejelyke baaring, of opftopping 
der kraamvloed (h), lang duurt, verandert ze 
zomtyds in verzweeringen, knoeft-gezwellen, 
of kankers, welke zeer moejelyk te geneezen 
zyn. Als deeze ziekten in haar begin zyn, 
en komen in bloedryke geitellen, en inzonder¬ 
heid als de ftorting der kraamvloed opgeftopt 
is, fchynt het raad^zaam nu en dan eene kleine 
maate van bloed door de aderlaating af te tap¬ 
pen. Ondertuftchen kan er een zagte buik¬ 
zuiverende klyfteer insgelyks ingefpooten wor¬ 
den j en het gebruik van dienftige zuiverende, 

pyii'. 
(c) Convuifio. (d) Scirrus. (e) Abfceffus. 
(f) Cacaplasma. (g) Linimentum, (h; LochU, 
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Dynftillende, en losmaakende infpuitingen kan 
r,eer veel helpen tot de geneezing. Na dat 
Ie kraam vloed geheel over is, konnenwy dien- 
lige purgeermiddelen geeven door den mond. 
\ls de toevallen hevig blyven, na dat de vrouw 
laar bed verlaaten , en haare kragten weder 
^ekreegen heeft, kan ’er een kwyling(i) voor¬ 
behield worden , eer de ziekte veroudert of 
verergert. In- andere opzigten konnen deeze 
dekten betrekkelyk behandeld worden, als ge- 
neene ontheekingen , etter-gezwellen , ver- 
' weeringen (k), knoeh-gezwellen, en kankers, 
üen kwetzing, gekomen aan de lyfmoeder in 
Icntydder verloshng, kan insgelyks eenever- 
lapping van derzelver banden (1) veroorzaa- 
[en, waar door ze nederzakt, zoo dat ze zom- 
yds bynaar omgekeerd fchynt. Dit geval, ais 
iet niet fchielyk geholpen word, kan veran- 
lereii in eene hevige ontfleeking van het deel, 
m zeer gevaarlyke toevallen te weeg brengen. 
)e ruft moet hier door alle middelen aange- 
noedigd, en eene bekwaame gehalte uitgedagt 
vorden. Naderhand moet het behandeld wor- 
len met zamentrekkende infpuitingen , moe- 
lerpillen (m) en diergelyke, op de wyze te vo- 
en gemeld over het nederzakken en uitzak^ 
ten der lyfmoeder. De lyfmoeder en fcheedc 
vorden door de grootte van het kind, de lang- 
luurigheid of moejelykheid van den arbeid enz. 
mmtyds zoo onmatig uitgezet, dat zy haare 
panning en natuurlyke engte zeer bezwaarlyk 
vederkrygen. Deeze Ziekte word altyd ver- 
neerderd door de witte vloed (n). In dit ge¬ 

val 

(i) Salivatio. (k) UIcus. (I) Ligainentai 
(m) Feffaria. (nj Fluor Albus» 
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val kan het zeer dienftig zyn twee- of driemaa 
daags in te fpuiten het volgende zamentrekkenc 
Vogt j of dat warm te gebruiken by wyze vai 
Ipoeling. 

9r. Cort. Gtanat. Fl. Balmfi. ad iinc] Boh Jr 
men. Terr. Japon. Alium. Rnp. ad une Coque h 
Fin. Ruhr. TinSi. Rofar. Rubr. ad Colat 
W' ij. fit pro injeötione vel lotione. 

NAWEEN. 
Enigeii tyd na dat de baaring gefchied is 

gevoelt de vrouw groote pyn in haar lenden 
liefchen, enz. welke'zelden gevaarlyk is, ten z; 
ze vermeerderd word door eene opftopping de 
kraamvloed ^ welke in dit geval door alle mid 
delen moet bevorderd worden. Hier kan een vei 
Herkende pleifter gelegd worden op het naaiu 
der rug; en als de Zieke rufteloos is, kan de llaa 
bezorgd, en de pyn verzagt worden door dien 
Hige giften van Laudanum. Maar in *t alge 
meen werkt een dienilige levens wys, met waai 
neeming van eenebehoorlykegehalte, gewoc 
nelyk de geneezing uit, zonder enige nooc 
zakelykheid Voor byzondere geneesmiddelei 
De pynen fehyrien voort te komen van eene oj 
fpanning van de banden der lyfmoeder in de 
tyd der verloffing. Een vry "gebruik van O 
Amygd. Dulc. Sperm. Cet. Troch. de Myrrh., S 
word gemeenelyk voorgefchreeven na de ve 
loffing, om deeze pynen voor te komen of t 
lielpen, en gemeenelyk met een, goeden ui 
flag. Zie pag. loö. Als ze verzeld zyn m< 
winderigheid (a) in de ingewanden, moeten \ 
dienftige windbreekende middelen (b) inwendi 

gc 
(a) Flatulentia. (b) Carminativa. - ; 
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gegeeven worden ; en als ’er gelegenheid is, 
een zagte klyfteer , wel voorzien met wind- 
breekende zaaden, enz. In den tuflehentyd 
moet de buik matig warm gehouden worden; 
en de vogten, die zy gebruikt, niet koud ge¬ 
dronken worden. De zwagtel moet niet te digi 
zyn, en de ruft toegeftaan of, als het van noden 
is, aangemoedigd worden door een voorzigtig 
gebruik van llaapmiddelen (c). 

AAMBEIEN (a). 

De Janibeien volgen dikwils op moejelyke 
arbeid, en zyn meer laftig dan gevaarlyk. 

Als ze zig zeer gezwollen vertoonen, konneii 
’er bloedzuigers (b) gezet worden digt by het 
deel , gelyk gezegd jis in de Aambeien (c), 
voortkomende van andere oorzaaken. In ge¬ 
val ze verzeld zyn met hardlyvigheid , moet 
men daar op bchoorlyk agt geeven ; en in ’c 
algemeen moeten de Aambeien , volgende op 
de verlofting , behandeld worden als het gc- 
meene zoort. Zie 1. Deel, pag. 419, enz. 

UITZAKKING van den AAKS (a). 

Een harde of moejelyke arbeid word zomtyds 
gevolgd door uitzakken van den regten 

darm, welke herfteld moet worden, zoo ras als 
mogelyk is, op de wyze te voren gemeld on¬ 
der de Ziekten van den Aars. Zie I. Deel, pag. ^ 
426. Na dat die dus herfteld is , konnen ’er 
zamentrekkende ftoovingen op het deel ge¬ 

bruikt 
/ 

(c) Opiata. (a) Haemorrhoides. (b) Hirudo. 
(c) Haeiaorrlioides. (a) Procidentia Ani, 
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bruikt worden, bereid van roode wyn, Fl. Ba- 
lauji. Cort. Granat., ^c.; neemende de Zieke 
in agt om agterover te liggen, of in eene ge- 
ftalte die de ziekte beft begunftigt. ïn andere 
opzigten kan dit geval behandeld worden als 
het gemeene ; alleen als de aambeien komen 
een weinig voor den tyd der verlofling , kon- 
nen ze bezwaarlyk geholpen worden , tot dat 
die over is; in welk geval de vrouw haare 
uiterfte poogingen moet aanwenden om haare- 
vlaagen te regelen, zoo dat ze het aangetafte 
deel minft benadeelen. 

SCHEURING DER BILNAAD (a). 

’t i^ebeurt zomtyds, van een zeer moeje- 
\wJ lyken arbeid , of enige ruwe behande¬ 

ling in de verlofling, dat de bilnaad op zig zelf 
gefcheurd word , waar door de vuiligheden 
zoo wel door de fchaamdeelen (b) , als door 
den aars worden uitgeloosd. Dit geval is met 
weinig gevaar verzeld , hoewel het zeer moe- 
jelyk is ; maar na dat het eens gebeurd is, is 
het zeer bezwaarlyk , en naauwlyks mogelyk 
om dat voor te komen in de volgènde verlos- 
fingen. Het enige middel daar voor is de ö- 
peratie met de handen , welke gefchied op de, 

Ooera- volgende wyze. De Zieke gelegd zynde in 
tie daar eene behoorlyke geftalte , zoo ras als de toe- 
voor. vallen, op de verlofling volgende, dat toe- 

laaten , worden de fchaamdeelen eerft gezui¬ 
verd van alle vuiligheden, die daar in konnen' 
huisveften , door middel van dienftige infpui-1 
tingen, of anderzins; en na dat de deelen we- i 

der 
(a) Pcrinceum. (b) Pudenda. 
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der droog zyn, zoo veel als hunne natuur en 
plaats het coelaaten , moet de fcheur in haare 
geheele langte toegenaaid worden, op een be- 
hoorlyke diepte van de oppervlakte : dan wor¬ 
den ’er kompreflen gedoopt in enig dienftig 
heelend middel, als het Linhmnt. Arm , êfr. 
en alles verzorgd met een bekwaame pleifler, 
en, als het nodig is , een verband , ’t welk 
tan weggenomen worden , zoo dikwils als het 
v^ereifchc word. Naderhand moet men zorg 
draagen, door eene behoorlyke geflalte voor 
te fchry ven, om het uitfcheuren van het naai- 
zei voor te komen; ’t welk geenzins uitgeftrekt 
moet worden tot zulk een langte, dat het den 
ingang der fcheede (c) bf lyfmoeder enigzins 
^^ernaauwd, ’t welk van zeer kwaade gevolgen 
kon worden in eene volgende verlolTing. 

ETTERGEZWELLEN, (a). 

fJT omtyds volgen ’er Ettergezwellen in ver- 
iEjfcheiden deelen van het lighaam, als iii 
de liezen j heupen, dyën, voeten, enz. op de 
verloffing, welke zig zetten tot zweeren, en 
zomtyds eene geduurige verminking veroor- 
zaaken. Deeze zullen dikwils gezien worden, 
na dat alle de andere toevallen verdweenen 
zyn; hoewel ze zomtyds het gevolg zyn van 
^randige ziekten , geduurende den tyd dat dé 
vrouw aan haar bed bepaald is. En hoe ge- 
vaarlyk ze uit zig zelven zyn mogen, fchynen 
zy gemeenelyk de feheiding (b) te zyn der 
ziekte, die daar toe oorzaak geeft. Als deezé 
ettergezwellen niet verdreeven konnen worderi 

il. Deel, L door 
(c) Vagina, (a) AbrcelTas, (b) Crifii, 
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door dienftige ionflige uidoozingen, als ader 
laating, buikzuivering, enz. (met het gebruil 
van Calomela tuffchen tyden , in dienftige gif 
ten, als de -kragten der Zieke het toelaaten 
fchryvende op den. zelfden tyd voor , zag 
te doorwaaffemingbevorderende fioovingen 
fmeeringen en pappen) iiiaeten v/y toevlugi 
neemen tot de tegengeflelde manier, en trag- 
ten die tot zweering (c) te brengen; en als dt 
etter volkomen ryp is , open ze dan met ha 
lancet of brandmiddel (d) ^ en bezorg haare 
geneezing door die te verzwceren en mei 
vleefch te overdekken. Maar in geval ze ver 
anderen in knoeftige of knobbelagtige ver- 
Eweeringen, moeten ze naar gelang behandelc 
worden, geiyk wy hier na zeggen zullen. 

ZIEKTEN IN DE BOKSTEN op di 

VERLOSSING VOLGENDE, i 

®rB- I* Borften der vrouwen worden, na de 
fchry- verlofling , verfcheidentlyk aangetafl 

door de hoeveelheid, gebrek , of dikte, Uil- 
ftand , ophouding of ftremming , of enige 
kwaade hoedanigheid der melk daar in zynde, 
waar uit voortkomt ontfteeking (a), hardheid, 
verteering (b) , en klooven in de tepels, en 
eindelyk opzwelling , verzweering , knoeftige 
en kankeragtige verzweeringen. Deeze toe¬ 
vallen konnen ook vermeerderd worden dooi 
eene opftopping der kraam vloed (c) , of hun¬ 
nen oorfprong neemen van uitwendige kweC- 
zingen, ais flooten, enz. en worden in’t alge¬ 

meen 
‘ Tc) Suppuratio. (d) Caufticum. 

(aj InHammatrid. (b) (c) Locbia. 
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aeen hevigfl: gezien, na dat de vrouw van haar 
erfte kind verloft is. 

2. De pynen en ontfleekingen der Borden Voorts» 
yn verzeld met Ipanning , hitte en roodheid 
an het deel, koorts en andere, toevallen eener 
ntfleeking. De Borden vertoonen zig zom- 
^ds blaauw en gezwollen , als de ontdeeking 
ngduurig is. Ais de fpanning en koorts ver¬ 
anderen , is het een teken dat het gezwel zig 
»t zweeren zet. Als het gezwel knoedagtig 
ord , word het gekend door dat het hard, 
ibeweeglyk, niet pynelyk , en van een don- 
;re roodagtige kouieur word. Als het etter- 
izwel breekt, verandert het tot eene ver¬ 
voering (d); welke goed is, als de etter zig 
it vertoont, van een goede dikte, en matig 
hoeveelheid; en de verzweering zelf bleek- 

;tig is, niet verzeld met hardigheid eeltag- 
^heid, of een kwaade kouieur. Maar als de 
ter vuil, dun, rottig is; en de verzweering 
ep , holagtig , blaauw, hard, eekagtig, oF 
agduurig is , word ze geoordeeld van een 
vaadaardigen aart te zyn. Als de toevallen 
in het knoeilgezwel (e) zeer vermeerderen , 
I het gezwel open breekt, dan word het eene 
inkeragtige verzweering (f) genoemd. Als 
; melk ftremt in de Borften , is ’er gemee- 
;lyk eene ontfteeking mede verzeld; inzon- 
rheid als dit geval komt binnen weinig da- 
n na de verloffing. Maar als het gezien 
ord , gelyk niet ongewoon is , vyftien of 
dn tig dagen , na dat de Borden gezogen 
n, worden ze hard , ongelyk, en oneffen, 
inder enige roodheid , en derzelver klie- 

L 2 ren 
Ukui, (%) Scirrus, (f} ükus Cancrofum. 
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ren (g), nu al te opgefpannen zynde, worden 
onderfcheidentlyk zigtbaar. Eene koude hui¬ 
vering vak hier gemeenelyk op het naauw der 
rug , ’t welk dikwils gevolgd word van een 
koorts , in den tyd van omtrent vier en twin¬ 
tig uuren. Daar worden aderfpatten (h) gezien in 
de borften, welke gekend konnen worden door 

I haare zwelling , bogtige figuur , en blaauwe 
kouleur; zynde meer of minder zigtbaar, naar 
maate de aders meer oppervlakkig of diep lig; 
gen. De ontblooting en klooven der tepels 
zyn zomtyds zoo hevig of kwaadaardig, dat ze 
cindelyk het deel weg neemen, waar in ze ge- 
plaatfi; zyn ; en eene verzweering agterlaaten, 
die zeer moejelyk te geneezen is. 

Kente- 3- De pyn of zwelling der borflen , welke 
kenen, gemeenelyk fchielyk na de verloffing komt, is 

zelden gevaarlyk , of moejelyk te geneezen, 
ten zy de borflen knoeflgezwelagtig, kanker- 
agtig of verzworen worden. 

Levens- 4- Eene matige en dunne levenswyze moet 
wys. hier gehouden, en het lighaam door alle midde¬ 

len loslyvig bewaard worden. 
Genee- 5. Als eene opflopping der kraamvloed daar 
zing als toe aanleiding geeft, moet de florting daar van 
eene op- bevorderd worden. Als bloedrykheid (i) de oor¬ 
dop- ^ zaak is, konnen zagte uitloozingen, als kopping, 
ping der aderlaating, buikzuivering, enz. dienflig zyn. 
vlS^'is enige floot is voorgegaan, of oorzaak 

® aan deeze ziekte geeft, kan het volgende fineer- 
zei, na de aderlaating, zeer nuttig zyn ; en is 
van groot gebruik in de meefle uitwendige ont- 
fleekingen (k). 

■fg) Glandulae. (h) Varices, (i) Plethora. 
(k) Inflammatio, • . 
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Tfc, Ung. Popul. Dialth. 01. Rqfar. Acet. Vin. Alb. 

d unc£. Sp. Sal. Atnmon. dr. ij. m.f. Linimentum, 
im ’er de aangetafte deelen zomtyds met een 
irarme hand mede te befmeeren. 

Na het gebruik hier van kan de volgende 
deifler op de deelen gelegd worden: 

9r. Empl. Diachyl. Sim^. e Cumin, ad tinc £. 
Tiachyl. e Gumm. dr. j., om over linnen te flry- 
:en, en op de aangetafte deelen te liggen. Ook 
lebben de pappen haar gebruik in dit geval, 
>ereid op de volgende wyze : 

Rad. Sigid. Salom. Lilïor. Alb. Alth. ad uncj^. 
"/. Melil. m. j. Coque in Aq. Fontan.etColat.add, 
\h. Sem. Lin. Fcenugr. aaq.f. Ung. Dialth. paruin 
n. f. Cataplafma. 

Als ’er een ftooving vereifcht word: 
Fol. Malv. Alth. ad m. Fl. Hyper. Samb, 

\d m. j. Cvque in Aq. Font an. q.f. Colat. j. adde 
p. Vin. Camphor, unc ij. m. f. fotus. 

; Zomtyds worden ’er ook fpoelingen in dit 
^eval met een goeden uitdag gebruikt. De 
’’olgende is uitnemend , als ’er groote pyn en 
)ntd;eeking is: 

Aq. Calc. Acet. Vin. Alb. Sp. Vin. Camphor, 
ld unc ij. Tindl. Croci uncj^. Troch. Alb. Rhafis. 
f>. ij. Sp. Sal. Ammon, dr.]. Opii fcr.^^. m.f. lot ia. 
n den tuflchentyd konnen ’er tefFens diendige 
nwendige middelen gebruikt worden , gelyk 
ïagte zweet* (1) en pisdryvende middelen (m). 
\ls de ziekte verergert tot een ettergezwel (n), 
cnoeftgezwel (o)., of kanker (p), moet ze naar 
gelang behandeld worden. . 

6. Als de borden te hard zyn, wegens de 
L 3 drem- 

(I) Diaphoretica. (m) Diuretica. 
(n) Abfcefl'us. (o) Scirrus. (p) Cancer. 
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flremming der melk in dezeJve ; moeten z) 
mtgehaald> ,v/orden door middel van glazen o! 
andere dienflige uitvindingen , e'er het kind t£ 
zuigen gelegd word; maar als men’niet beoogt 
het kind aan de moeder te laaten zuigen, moe 
ten ’er dienflige middelen gebruikt worden 
om het gezwel te verdunnen , los te maaker 
en te doen verdwynen , of de melk te rug tc 
dryven. Om derzelver flremming voor te ko 
men , moeten de Borden geflooten en warn 
gehouden worden; Een geduurig gebruik var 
verfch geperfle lynzaad-olie, by wyze van fmee 
ring, is zomtyds zeer kragtig bevonden in hei 
losmaaken van eene pynelyke hardheid in de 
Borden , veroorzaakt door de dremming dei 
melk in dezelve. De dooving, laatd befchree 
ven, kan insgelyks in dit geval gebruikt worden 
als de hardheid hardnekkig blyfe, om die te doer 
verdwynen. 

7. Als de zwelling der Borden niet kan ver- 
dreeven worden door de gewoone pappen var 
lynzaad-olie, boonen-meel, enz, redens met 
het gebruik van diendige uitloozingen , ge- 
fchikt naar de natuur der ziekte , en de om 
dandigheden der Zieke; maar hardnekkis 
blyft, fchikt ze zig tot een fcherp en zagt ge 
zwel, ’t welk waarfchynelyk zweeren zal er 
open breeken. In dit geval moeten ’er geer 
teijugdryvende middelen (q) opgelegd , maai 
de zweering (r) bevorderd worden door eer 
geduurig gebruik van verzagtende pappen, oir 
het gezwel ryp te maaken , en tot bolheid tc 
brengen. De gemeene pap van brood en melkj 

byvoeging van een weinig faffraan , kar 
j&eei 

iq) Repellentia. (r) Soppuratio, 
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zeer wel tot dit einde dienen; of die van tnee-- 
Jige zaaden gemengd met een afkookzel van 
Rad. Jltb. Lilior. Jlb., Sc. Maar als het zig 
iangzaam tot zweeren fchikt, laat dat dan aan- 
gemoedigd worden met by voeging van. verfche 
Rad. Bryon. by de pap , gelyk ook een weinig 
üng. Dialth. En als ’er uitzigt is op zweerin^*, 
moet’er geen ilappe leven swyze voorgefchree- 
Ven , en geene'uitlo o zing verwekkende midde¬ 
len (s) gebruikt wórden. - 

8. Als het gezwel werkelyk etter bevat, ’t^bhet 
welk gekend kan worden door deszelfs hobbe- f 
ling of fchommeling, die gevoeld word, als mep vat. 
^e borllen fchud tulTchen de vingers; en het 
genoegzaam ryp is, ’t welk gekend kan wor¬ 
den door den tyd van deszelfs diiuring, verge- 
feeken met de voorgaande tekenen; moet het 
tn het meefl hangende deel met een brandmid¬ 
del (t) geopend worden , ’t welk een geduuri- f^er en overvloediger ontlafi;ing van ftof ver^ 
chaffen zal, en voordeeliger zyn dan de ope¬ 
ning , in geval van holen (v) , neiging tot een 
knoeflig of kankeragtig gezwel ; en daar na 
moet het behandeld worden als eene verzwee- 
ringj .’t zy eenvoudig, holagtig, knoeftig, of 
kankeragtig. Als ’er niets is dan alleen een et¬ 
tergezwel (x), niet verzeld met enige kwaade 
toevallen, en dat ter degen ryp is, zal het ge¬ 
noeg zyn ’t zelve te openen met een lancet,’twelk 
maar weinig verlies van flof, en geen merke- 
iyk lidteken veroorzaakt. Maar men moet in 
dit geval zorg draagen, geen groote bloedva- 
;en te kwetzen, welke inzonderheid leggen om- 

L 4 trent 

(s) Evacuantia. (t) Caufticinn. (v) Sinus, 
(x) AbfceiTus, ' 
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trent de okfels. Na de ontlading der befloo 
ten dof, als die goed is, kan de verzweering 
met alle behoorlyke fpoed, met vleefch bedek 
worden , door het gebruik van het volgende 
iri het verband, 

9;. Ung. BafiL Fiav. Linlm. Aren ad dr. vj 
Fuh. Myrrh, dr. ij. Mafikh. A hes ad dr.^.Mell 
Rojat. Vïtell. om ad dr. ij. vi. f. liniment. 

Dit fmeerzel kan ’er warm met plukzel opge 
legd worden; maar men moet niette veel daa 
van teffens, in de verzw'eering (y) drjngen, 
welk de geneezing zeer kan vertraagen, ei 
zeer kwaade toevallen te weeg brengen. Al 
*er, eer de verzweering met vleefch bedekt is 
gelegenheid js voor rypmaakende middelen (z) 
moeten die niet langer gebruikt worden , dai 
ze voldrekt noodzakelyk fchynen , om eent 
groote verzweering voor te komen, welke tt 
dikwils in deeze gevallen voortkomt. Als ’e; 
zuiverende middelen (a) vereifcht worden, 

^c. Ung. Apojlül. Nicotian. Linim. Arcei ad nn 
Jj, Praecipit. B,ub. Laevigas. dr. j. Puim Myrrh 
Rad. Ariftól. Kot. dr.^~ ?«• ƒ• linim. 

Als de kanten der verzweering hard of eelt 
ngtig worden, leg dan daar op Empl. de Muci 
lag. of Diachyl e Gumm. gemengd met een wei 
nig Sperm. Ceti, of neem die weg- door fnyder 
Maar als ’er geen hardheid is, kan het verban^ 
gedaan worden met Empl. Diachyl. Sim; l. of a 
Min. Fufg. Weelig of fpongieufeh vleefch voc 
den dag komende, kan weggenomen worden me 
de gemeene.brandmiddelen. Als het vleefch tn 
naaftenby gelyk is met de lippen der verzwee 
ring, zal het volgende dienen om een lidteke 
te maaken. Uni 

(Y) Uicus. (z) Digefiiva, (a) Mundificativa. 
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Ung. Diapomph. Dejiccat. Ruhr. Tiitiae. Alb^ 

Camphor, ad dr. ij. Troch. Alb. Rhaf. Lap. Gala- 
piin. ad dr. j. Saccb. Saturn, fcr. ij. W2. ƒ. Un-. 
guentum. 

By zulk zoort van zalven konnen als ingre-? 
diënten naar gelang gevoegd worden , Sang. 
Dr aeon. Bolus Armen. Blumb. iiji. Creta Alb. Crocus 
Mart. Adjiring. 

9, Als de verzweering holagtig, diep, en^lsde 
draajende is, ’t welk gekend kan worden door ver- 

’t inbrengen va© het provet, en de hoeveelheid , 
of vloejing der ontlafle ftof, word de ziekte 
moejelyk om te genee-zen geoordeeld; inzon¬ 
derheid als de etter dun is, en de holen veele. 
Het gebeurt ook zomtyds, dat verfcheiden klie¬ 
ren (b) verzwoeren en weggaan, in verfcheir 
den deelen der borflen, en zoo veroorzaaken 
verfcheiden Ettergezwellen of verz*weeringen, 
’t zy op dezelfde of op verfcheiden tyden, en 
zoo veele verfcheiden operation of fnydingen 
vereiifchen. Maar als ’er enige gemeenfehap 
is tuffehen dezelve v/ord het in ’t algemeen befl 
geoordeeld die alle in eens af te zetten , ’t zy 
door het lancet of een brandmiddel (c). En als 
de holen ergens dieper loopen dan de mond der 
verzw'eering, moeten ze in dat deel geopend 
vmrden, anders konnen ’er ontfteekingen (d) 
of kwaadaardige toevallen volgen. Als de et» 
ter niet geregeld ontlafl, maar te rug gehom 
den word in de verzweering, zal ze ligtelyk 
eene kwaade gefteldheid krygen, de geneezing 
vertraagen, en de toevallen vermeerderen; om 
welke reden de verbanden in dit geval meer 
moeten zyn, en de doeken die men gebruikt klein 

L 5 en 
I (b) Glandulae. (c) Caufticum. Cd) Inflammatio. 
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en zagt. De groejing van weelig vleefch 
moet hier ook zorgvuldig belet worden. door 
het opleggen van koperroot, of diergelyke; 
maar dewyi infpuitingen of fpoelingen, wegens 
haare gedaante en manier van opleggen, meer 
dienftig zyn voor holagtige verzweeringen, dan 
drooge poejers of fmeerzcls, kan het aluinwa* 
ter hier, met voordeel gebruikt worden. Of 

ijt. Ung, Mgypt. dr. ij. Tinëi. Myrrh. Mell. 
Rofat. ad unc.y- Vin. Ruhr, unc ij. m. f. injeëiio. • 

Het volgende kan teffens dianen, beide om 
te zuiveren, en met vleefch te bedekken. 

1^. Rad. Ariftol. Rot. Gentian. Gumm. Majlich. 
ad dr. j. Fl. Rofar. Ruhr. Balaufl. ad dr.^. Sacch. 
Cand. Ruhr. unc^. Vin. Ruhr, h Coque parum 
et ColaJt. Add, Tindt. Myrrh. Aloes ad unc j. Balfam. 
Peruv. Tereb. Venet. in Vitell. ovi Solut. ad dr. ij. 
Mell. RofaP. unc j. m. ƒ. injedlio vel lotio, naar 
vereifch van zaaken te gebruiken. 

Aanftonds na de ontlafling der etter, kan het 
zeer veel helpen, tot de geneezing der verzwee- 
ring, zyn beft te doen om de melk in de Bor- 
ften te rug te dry ven, of te doen verdwynen. 
Geduurende de geneezing, moet het lighaam 
loslyvig gehouden worden, en de fpys gemak- 
kelyk te verteeren zyn. Als de Zieke van een 
wateragtig geftel is, kan ’er met voordeel een 
fontenel (e) gemaakt, en de afkookzels der 
droogende houten voorgefchreeven worden; 
teffem met het gebruik van dienftige verzag- 
tende middelen , en inzonderheid piflèbedden. 
Maar als de verzweering zeer hardnekkig is, en 
moejelyk om weg te neemen, kan men tot het ge¬ 
bruik der CalomelakomeUi na dat de toevallen, die 

op 
(e) Fonticulijs, 
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de verlosfing volgen, geheel zyn weggegaan,- 
en de vrouw haare kragten weder gekregen heeft. 

10. Als de verzweeringen knoeftagtig wor- ^jshct 
den, vertoont zig de öntlafte ftof gemecnelykknoeft- 
dun, de geneezing word verdrietig, en de ver- 
zweering (f) verergert tot een kanker. In dit ■ 
geval moeten alle uitwendige olieagtige mid-' 
delen nagelaaten, en op de ettermaakende (g) 
alleen niet betrouv/d worden. Als ’er alleen 
vermoeden is van deeze ziekte, kan het vol¬ 
gende tot het verband gebruikt worden. 

9.'. Linim. Arcei. Bafih Flav. Tereb. Venet. Fi- 
teil. ovi ad unc^. Praecipit. Laevigat. dr. j. Pulv. 
Myrrh. Rad. ■ Arijtoloch. Gentian, ad dr. JJ. Balf. 
Periiv. dr. ij. m.f. linimem. 

Om alle knoeftagtigheid weg te neemen, die 
zig vertoonen kan rontom de verzweering, 
moeten ’er dienftige uitloozingen, gelyk ader- 
laating, buikzuivering ,enz. gebruikt .worden; 
gelyk ook warme doorwaaflemingbevorderen- 
de (loovingen : maar in geval die hardnekkig 
blyft, èn niet kan gebragt worden om geregeld 
te zweeren, moeten ’er verzagtende ftoovingen 
en pappen gebruikt worden. De volgende Iloo* 
ving kan ook dienftig zyn. 

Fol Meld. Hyper. Abfynth. Vuig. ad m. j. 
Coque in Aq. Font. q.f. Col at. j. Add. Sp. Vin. 
Camphor, unc ij, Aq. Regin. Hungar. unc j. Sp. Sak 
Ammon. unc.~^. m.f. Fotiis. 

Als de ziekte nog erger, en waarfchynelyk 
hardnekkig word, moeten ’er dienftige uitloo¬ 
zingen plaats grypen, gelyk aderlaating, pur¬ 
geermiddelen , enz. maar inzonderheid braak- 
jniddelen (h) van Turpeth. Miner, by wyze van 

(f) Ulcus, (g) Suppurativa, (h) Emetica# 
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afleiding (i). En als dit niet helpt, kan de 
kwyling ( k) geheel of ten deele aangeraaden 
worden; en naderhand geneezende dranken, 
gemaakt met de opdroogende houten. Dog 
als de Zieke teeringagtig fchynt, moet zulk 
een gebruik niet aangeraaden worden; maar in 

' deszelfs plaats melkfpys, met de fchaalagtige 
poejers, en verandering van lugt. 

Êen II- Als ’er een knoeftig gezwel (1) in de Bor- 
knoes- ften komt, zonder enige vertooning van etter, 
'^weMn of te rug gedreeven, of losgeinaakt 
ïebor” worden door het uitwendig gebruik van dien- 
üen zon-flige doorwaaflemingbevorderende (m) of ver¬ 
der etter, dwynende middelen (n), teffens met de hulp 

van uitloozende middelen ; of, als het moge- 
lyk is, tot zweeren gebragt wgrden, op de 
wyze nu reeds voorgefchreeven. Maar als de 
ziekte knobbelagtig word, of tot een kanker 
verergert , moet ze naar gelang behandeld 
worden, op de wyze die wy hier na melden 
zullen.. 

Ader- 12. Als’eraderfpatten(o)indeborflengezien 
fpatten worden, of derzelver vaten knoopig zyn , of 

tegennatuurlyk opgefpannen, en de ziekte op- 
° pervlakkig is, of niet verzeld met een verzwee¬ 

ring (p), en de Zieke van een bloedryk geftel 
is, zal de aderlaating zeer dienftig zyn ; en na¬ 
derhand het gebruik van dienflige ftoovingen 
op het deel, bereid met roode wyn en water, 
of water en azyn gekookt met Fl, Rofar. Ruhr. 
Balauft. Cort. Granat. fffr. Het draagen van een 

. dienftige pleifter op het deel kan insgelyks hel¬ 
pen 

(i) Revulfio. (k) Salivatio. (I) Tumor Scirrofus. 
(m) Perfpirativa. (nj Discutienvia. (o) Varices. 
(p) Ulcus* 



DER GENEESKUNDE. 173 
pen tot de geneezing. Ten welken einde een 
mengzel van gelyke deelen ds Minio Rubr. en 
Diachyl. Simpl. het beft fchynt. Maar als de 
aderlpatten diep zyn en vermengd fchynen met 
een knoeftgezw.el of kanker, gelyk niet zel¬ 
den gebeurt, moet het geval behandeld wor¬ 
den met behoorlyk opzigt op deeze toevallen. 
En hier kan het zeer dienftig zyn, fontenel- 
len (q) voor te fchryven, want die fchynen dik- 
wils in deeze gevallen dienft te doen. 

13. Knagingen (r), klooven, en verlies derKna- 
tepels zyn gemeene ziekten , en zyn dikwils§j”S»^^ 
zeer moejelyk. ' Maar klooven en knagingen ver- 
zyn zelden gevaarlyk, hoewel ze zomtyds lang lies der 
duuren. Ze konnen voortkomen zoo wel van tepel,':, 

de befmetting der venusziekte , of zweeren in 
de mond van het kind, welke de borften be- 
fmetten, geduurende den tyd der zuiging, als 
van de opfpanning of barfting der kleine vaten 
door de melk. Zy worden zomtyds pyp-zweer- 
agtig, of open , en fluiten den doorgang der 
melk. Wanneer’er alleen eene knaging is, zal 
het genoeg zyn, het aangetafte deel nu en dan te 
betten met warme melk, of’er een kompres op 
te leggen die daar in gedoopt en een half uur 
lang in gehouden is, of het opleggen der pap te 
vernieuwen als de^ voorgaande koud word. Het 
is ook dienftig bevonden in dit geval, verfche 
room te vry ven over de tepels, of die daar op te 
leggen, gefmeerd over fyn linnen. Maar daar 
de vezeltjes der tepels droog , geborften , of 
kronkelig fchynen , kan de volgende flym (s) 
met meer nuttigheid gebruikt worden : 

Gumm. Arab. dr. ij. Sm, Cydon. Ffyllii ad 
. . fcr. 

(q) Fonticulus, (r) Excoriatio. («) Mucilago, 
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fcT. ij. Gumm, Tras;ac. gr. x. Coque parum in Aq, 
Rofar. Damajcen. unc iv. Colat. add. Mcll. Rofat* 
dr. vj. ƒ. Mucilago om ’er de tepels dik wils 
mede te fmeeren. Het volgende fmeerzel zal 
ook ten dien einde dienen ; . 

• Sperm. Cet.dr. ij. Cerae Alb.dr.]. 01. Amygd, 
Dulc. dr. X. Solve fmul, deinde adde Croci pulveris 

Sacch. Alb. dr.j.^, m.f. Liniment. 
Deeze uitwendige middelen evenwel maa- 

ken uit zig zelven de geneezing in verouderde ' 
gevallen zelden volkomen; en moeten liever 
nagelaaten, of ten minllen maar fpaarzaara ge¬ 
bruikt worden, als de vezeltjes der tepels flap 
en vogtig zyn. Het volgende word voor een 
algemeener en zeekerder geneesmiddel gehou¬ 
den in klooven en knagingen der tepels. 

9:. Ung., Pomat. Recent, unc Amyl. Pulv. Bol. 
Armen, ad dr. j. J^. Sacch. Alb. dr. j. Croci Pulv, 
gr. V. m.f. liniment, dik wils te gebruiken. 

Of 
jjc. Ung. Dejiccat. Rubr. Diapompb. Alb. Campb, 

ad dr. ij. Tut. ppt. dr. j. Sacch. Alb. dr. j. m. f. 
ünguentum in eundem finem. 

Het volgende is opdroogend (t) en zuive¬ 
rend (v), en is dikwils met een goeden uitflag 
gebruikt. 

9f. Ung. Alb. Camphor, uncj^ Pulv. Bol. Armen, 
dr. ij. Troch. Alb. Rbaf. Amyl. Opt ad dr. j. Mell. 
Opt. q. ƒ. ƒ unguent. Dit zoort van by zonder 
middel voor klooven in de tepels, word by 
zommigen als een groot geheim gehouden , 
hoewel niet meer dan die aan te raaken met OU 
Myrrh. Per. Deliquium. 

Deeze fmeerzels of zalven moeten akyd wel 
van 

, (0 Deficcativuia. (v) Deterfivum. 
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i^an de tepels afgewaflchen worden met warme 
nelk, eer het kind te zuigen gelegd word. En 
)m ’er de verbanden op te houden, moeten ’er 
:leine doorboorde houten of looden koppen, of 
epelglazen op gezet worden, welke, by gele¬ 
genheid , lugt geeven aan de melk, door zui¬ 
den , of anderzins. Maar als de ziekte ver- 
neerderd word door het zuigen van het kind, 
noet het gefpeend, of aan eene andere minne 
;elegd worden, terwyl de melk van de moe- 
ier of opgedroogd of uitgehaald moet worden, 
;oor enige dienftige uitvinding, gelyk door 
iet gebruik van zuigglazen, tot dat einde ge¬ 
naakt. Zommigen zyn ’er, die voor klooven 
n de tepels, daar een zuiverend middel ver- 
ifcht word, alleen gebruiken fyne poejer zui- 
:er', om die daar mede te vullen; leggende 
;en weinig Ung. Tutiae daar over heen, en wel 
net een zeer goed gevolg. Als ’er weelig 
•leefch opgroeit in de geneezing, moet’er een 
zeinig geprepareerde roode Precipitant ge- 
laan worden, by eene behoorlyke maate van 
Jng. Rub. in het verband, of het kan wegge- 
lomen worden mét het gemeene brandmid- 
lel (x). Als ’er eene veo^weering (y) in de 
epels komt, word die dikwjls eeltagtig; welk 
;eval moet geholpen wordeh door dienftige 
toovingen , en het gebruik van verzagtende 
genees- of brandmiddelen, gelyk te voren ge- 
serd is. Als de tepels door middel eeiier ver- 
;weering, of diergelyke, geheel verteerd zyn, 
in het kind gefpeend, of aan eene andere minne 
;elegd is , kan het uithaaien of maaken van 
len nieuwe tepel bezogt worden, door het ge¬ 

bruik 
(x) Caufticum, (y) ülc«s. 
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briiik van dienilige borftglazen, en eene weK 
geregelde zuiging. De verzweering wel ge-: 
ziüverd zynde , kan met vleefch bedekt j en 
gedroogd worden op de gewoone wyze rtiet 
Unguent. Tut. Diapomph. Deficcat. Ruhr., ^c. 

14. Als de melk alleen hindert wegens haarel 
veelheid, is ze in ftaat om de vaten der borften 
op te fpannen, en eene ontlleeking (z), pyn ^ 
en andere hevige toevallen te veroorzaaken. Dit 
gebeurt niet zelden binnen de eerlle vyftien of- 
twintig dagen na de verloiling ; geduurende 
welken tyd een middel nodig kan zyn; maar na¬ 
derhand is eene groote hoeveelheid van melk 
zelden hinderlyk; verminderende die dan gemee- 
nelyk de ftorting der kraaravloed (a). Maar 
als eene ontydige opflopping der kraamvloed 
oorzaak geeft tot deeze ziekte, moet de vloed 
daar van wederom voortgezet worden op de 
reeds gemelde wyze. Zie pag. 147. Aanlbonds 
na de verloffing » om te groote vloed van melk 
na de borÜen voor te komen ^ is men gewoon 
Dyachylon pleiflers daar op te leggen ; en als 
deeze de melk niet te rug dry ven, leggen zy^j 
in plaats van een pleifler , daar op een meng- 
zel van Popul. en Ung. Alb. over linnen ge- 
fmeerd. Een mengzel van olie van roozen er 
azyn, word insgelyks gepreezen tot het zelfde 
einde, gelyk ook doeken, gedoopt in brande- 
wyn, en op de okzels gelegd. Maar in ’t alge¬ 
meen , als de moeder beoogd zelve de minne tc 
wezen, zyn de Diachylon pleiflers genoegzaam: 
en de andere dingen behoeven niet gebruikt t< 
worden, dan als de hoeveelheid van melk zoc 
groot is, dat het gevaar veroorzaakt om hevi 

(2) Inflammatio. (a) Lochia* 
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e toevallen te doen voor den dag komen, 
laar als de borften , des niet tegenftaande, 
eer opgefpannen en pynelyk zyn , als het nu 
mtrent de vyftiende dag is na de verlolTing, 
n ’er geene verbiedende toevallen gezien wor- 
en, kan ’er een zagt purgeermiddel gegeeven, 
n , als de vrouw bloedryk is , naar gelang 
erhaald worden. In den tuffchentyd moet de 
3ys dun zyn , en dezelfde algerneene manier 
waargenomen worden, als om de melk te doen 
erdwynen, zie J. 17. Het nieuwgeboren kind. 
loet niet te zuigen gelegd worden aart de bor- 
;en der moeder, voor drie of vier dagen * na 
e verlofling; en zommigen bedwingen zig voor 
en langer tyd; maar in den tuffchentyd laaten zy 
aare borden trekken op een konftige wyze.' 

13. Het gebeurt zomtyds, dat’er geene 
loegzaaime hoeveelheid van melk bereid , 
aar de Borden gevoerd word, tot voeding Borften. 

an het kind. In dit geval moet de vrouw ge- 
mlpen, en de voortbrenging der melk bevor- 
lerd worden door te paskomende lipyzen en Ie- 
Tnswyze; gelyk door het gebruik van aman- 
eldranken, diendige geleyen, zoppen,wyn, 
;oede möutige vogten , enz. teffens met 
mgtige Ipyzen , die gemakkelyk te verteeren 
;yn. Maar als de ziekte voortkomt van eene 
;wakheid in het gedel der vrouw , welke niet 
werbeterd kan worden met derkvoedende fpy- 
:en, zal het diendig zyn het kind te fpeenen, 

II. Deel. M of 
* Deeze tyd van drie of vier dagen komt ons veel te 

ang voor. Men is hier in Holland gewoon de kinderen 
len volgenden, of tweeden dag na de geboorte aan de 
jorften te leggen ; op dat ze niet beroofd worden van 
iet eerfte zog , ’tv/elk eene heilzaame buikzuiverende 
tragt heeft , en de zuigelingen ontlall van de dikke 
twarte vuiligheden, waar mede de darmen der jongge- 
i«ieu kinderen zyn opgepropt. 
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öf aan eene andere minne té liggen;' en ’tgeen 
van de melk in de Borflen overblyft, te verdry- 
ven , op de wyze die wy aanftonds meiden zul¬ 
len. Zie J 17. 

14. Als de melk in de Borflen van te groote 
dikheid is en nogtans in genoegzaame hoeveel¬ 
heid , moet men ligte , vogtige, en verdun¬ 
nende fpyzen gebruiken. Geeflryke vogten, 
en alles dat eene flymigheid in de zappen kan 
veroorzaaken, moeten vermyd worden. Even¬ 
wel kan een glas wyn, verdund met water, nu 
en dan toegeflaan worden. Thee, hui, öf 
diergelyke zyn hier dienflige vogten. Maar 
als de toevallen hevig zyn kan het zeer voor- 
deelig wezen tufTchen beiden eene kleine gift van 
de Co)'tex of enig nuttig ftaalmiddel (b) te gee- 
ven, ’t welk de kragt kan hebben om het bloed 
vloeibaar te maaken. 

15. Als de melk te dun en waterig is, moet 
eene tegenfirydige manier met die laatfl gemeld 
is waargenomen worden. De fpys moet vaft zyn, 
of men moet dikxvils flerke geleyen gebruiken 
met eene dienflige hoeveelheid van zulke 
vleefchfpys, alsdigt te veiteeren is, en goed 
Xmedzel toebrengt. En in ’t algemeen kan hier; 
dezelfde manier waargenomen worden , als 
die ’er voorgefchreeven is in geval van ge-‘ 
brek van melk. Zie §, 13. 

10. Zomtyds zal de melk zuur worden in de 
Borflen , of een fmaak krygen verfchillende 
van de natuurlyke. In dit geval moeten ver- 
zagtende middelen, als de fchaalagtige poejersj^ 
Pü/u. Sarfaparill. , vryelyk gebruikt wor-»; 
den ; of het gebruik der tegenfeheurbuikigé; 
zappen (c) voorgefchreeven worden, gelyk in 

ge- 
(b) Ghalybeatum. ,(c) Suéci Aniifcorbutici. 
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iVat van Scheurbuik (d), zynde behoorlyk age 
igeeven op de tegenwoordige omftandigheden. , 
17. Als de melk, wegens enige ongeileld- Om de 

üd der moeder, of andere byzondere reden, 
elke haar belet te laaten zuigen, moet te rug fi^n te 
dreeven of weggeholpen woi'dcn , is mén verdry- 
nvoon in de eerfte plaats Diachylon pleiflers te 
ggen op de geheele Borflen , of pleifters de 
Hnio^ gelyk ook een mengzel van Pópuieon en 
nguent. Alb. over linnen gefineerd. Maar als 
; Borften vol melk zyn, moeten ze uitgehaald 
orden, voor het gebruik van enige uitweu- 
ge middelen; waar na ze konnen gebejt wor- 
n m.et warme brandewyn , en dan bedekt 
et flenel, of Diachylon pleifi:ers. Fyn linnen 
)k gedoopt in rum of brandewyn ^ kan daar 
) gelegd, en onder de okzels gedraagen wor- 
n , vernieuwd zynde als ’er gelegenheid is. 
'ater en azyn word ook gebruikt op dezelfde 
yze , tot het zelfde einde. Anderen raaden 
ne warme fmelting van aluin en azyn, om’er 

: Borrten van buiten mede te ftooven , be¬ 
kkende die naderhand met graauw papier, 
linnen doeken daar in gedoopt, of leggen- 

: die onder de okzels. Honing ook, by wy- 
: van een pap op de Borden gelegd , is 
agtig bevonden tot dit einde , gelyk ook 
oer van roode wyn, en fmeltingen van Troch, 
'b. Rhafu én Aq. Calcis , of Aq. Plantaginis. 
sduurende het gebruik van deeze of dierge- 
ke middelen, zal het dienftig zyn eene zagte 
venswyze te gebruiken; en zoo veel als mo- 
ilyk is de florting der kraamvloed (e) te be- 
Drderen ; en als die geheel is opgeftopt, te 
Bruiken aderlaating, klyfteeren, enpurgeer- 

M 2 znid- 
^d) Scorbutus, (e) Lochia. 
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middelen, naar maate de toevallen het zulle 
vereiiTchen ^ of het geftel het toelaat. De teru^ 
dryvende middelen (f) moeten in dit geval nu 
te flerk zyn, dikwils vernieuwd, of zeer lang gi 
bruikt worden, als zynde dezelve in ftaat om on 
fteeking (g), hardheid, of een knoeftgezwel {h' 
te Veroorzaaken. i\ls de uitwendige terugdr^ 
vende middelen de gewenfchte uitwerking nk 
hebben, en den toevoer der melk naar de boi 
ften niet geheel belet, moeten die, liever da 
dat de melk daar in ftil flaat, nu en dan doe 
zuigen uitgehaald worden met dienftige werl 
tuigen; op dat ’er, door het blyven of te fter 
te rug dry ven der melk, geen hevige toevalle 
veroorzaakt worden. 

De volgende middelen , onder zulke rege 
ling gebruikt, konnen zeer nuttig zyn in d 
melk op te droogen. 

*Verdry vende en losmaakende pleifler 
EmpL Diachyl. Simpl. de Mitiio Fuje. de Sc 

pon. ad unc]. de Cumin, unej^ Solve et adde O 
Succin. dr,]. m.f. Emplajlrum, om’er een we 
nig van te fmeeren over linnen , en op d 
Borllen te leggen. Verdryvende zalf 

Ung. Fppul. Alb. Camphor. Laurin. Nutri 
Mell. Opt. ad unej^. m.f. Unguentum , om ’er d 
Borften zomtyds, met een warme hand med 
te befmeeren , en ’er de voorgaande pleiftt 
overheen te leggen. Verdryvende Mixtuur 

Aq. Fitae. Aceti Opt. 01. Hyper, ad um i 
Aq. Calc. Plantag. Sperm. Ranar. ad unej^. Sac, 
Saturn. Alum. Rup. Troch. Alb. Rhaf. ad dr. i 
Sp. Sal Ammon, dr. j. m., om als een ftoovin 
te gebruiken. 

ZIEE 
(f) Repellentia. (g) Inflammatio* (b) Scirrus. 
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ZIEKTEN 

DER 

ZINDEREN. 
DERDE DEEL. 

EERSTE AFDEELING. 

Dewyl de kinderen kwetzingen ontvangen 
konnen in de lyfmoeder , geduurende 

2n tyd der zwangerheid , of in de verlolTing 
;lve ; is het dienllig aanftonds, na dat zy ge¬ 
uren zyn, door een byzonder onderzoek, te 
len of alles wel is, om zulke ziekte te verbe- 
ren, eer die vafl of verouderd word. 

Kneuzing en, 

2. Dikwils komen ’er kneuzingen op het 
oofd , of andere deelen der kinderen , ver- 
orzaakt door de ruwe behandeling van het 
roedwyf, of anderzins. En zomtyds ziet men 
m groot gezwel op den top des hoofds, ver- 
orzaakt door de drukking van dat deel tegen 
e inwendige opening der lyfmoeder ; welke 
iet zoo gemakkelyk verwyderd word, als de 
adere deelen derzelve Het zelve kan insge- 
^ks voortkomen van het hard adUtaiten van 
et deel door de hand der vroedvrouw. Het 

Ms ge- 
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gezwel is hier zomtyds zoo groot en hard, da 
het voor de verloïTing twyfFehng veroorzaakt,al 
Zynde een deel van het kind ’t welk zig eerf 
voordoet. In welk geval zy die het werk vai 
een vroedvrouw verrigt zig moet geruft ftellei 
door haar hand in te brengen aan beide di 
zyden van het gezwel, zoo dat ze de beenei 
van het bekkeneel gevoelt; op welken tyd z; 
gemeenelyk ook zal vinden , dat het gezwq 
Hard is. Andere deden van het lighaam, zói 
wel als het hoofd, konnen ook gekneusd woi 
den in de lyfmoeder, of by de verloffing, al 
armen, beenen, enz ’t welk kan voortkomei 
van eene verkeerde geflalte des kinds, of oxi 
dat het te lang in de doortogt blyft. 

De middelen, dienflig om dit zoort van ge 
zwellen te verdryven, of de kneuzingen o' 
het hoofd des kinds te geneezen, zyn zulke al 
de volgende: 

9-. Sp. Fin. Camphor. 01. Amygd. Dulc. addr. ij 
Sp. Lavend. Comp. dr, JJ. m., om ’er het aange 
tafle deel mede te beftryken. Of 

9f. Aq. Regin Hun^ar. 01. Rofar. ad unc [ 
Balf. Peruv. dr. j. 01. Succin. gtt. v. Sp. Sal. Aii 
non. gtt. XXX. tn. in eundefn finem. 

Het deel kan in'sgelyks nu en dan geftoof 
worden met warme melk. 

Maar als wy vinden dat het begint te zwe^ 
ren , moeten wy de ontlafling der ftof dop 
alle middelen aanmoedigen en verhaaflen 
welke anderzins , door te lang beflooten^Mï 
worden , het panvlies (a) zou knaagen , e; 
-pene verrotting (b) in het tedere bekken®^ 
des kinds veroorzaaken. In dit geval zal h€ 

éii 

f 

(#) Pericranium, (b) Cariet. 
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ferhalven dienflig zyn, aanflonds op het deel 
e liggen Enipl Diachyl. cum Gi4mm. of Empl. 
'e Mucilaginibus, of de gemeen e pap van brood 
in melk. Zoo ras als ’er enige hoeveelheid 
^an Hof verzameld is, moet het deel aanllonds 
;eopend worden , om dezelve te ontladen. 
)e verbanden konnen in dit geval zyn met 
Jnim. Arcei, gemengd met een weinig Balfam 
^erwj. , en warm gebruikt; bedekkende de- 
ielve met een pleifler van enkele Diachylon. 

Als enige van de uiterde deelen des kinds Komen- 
;ekneLisd of befchadigd zyn in de verloffing, de in 
:onnen de middelen, nu befchreeven voor andere 

neuzingen (c) in het hoofd , hier insgelyks 
liendig zyn. Maar als ’er een kneuzing zal 
:omen in het zakje, moeten ’er diendige doo- 
dngen op het deel gebruikt worden, gemaakt 
)p de volgende wyze. 

9-. Cort. Granat. Fl Balaufl. ad dr. j. Fl. Rofar. * 
lubr. Melil. ad Coque parum in Vin. Rubr. 
mc Vil]. Colatlira fit pro fotu. 
I Als er een breuk (d^ of verduiking (e) aan 
ïe kinderen komt in ae verloffing , moet het 
pval behandeld worden als in volwadenen; be- 
aoorlyk agt zynde gegeeven op de tederheid 
7an het onderwerp. Als de kneuzing zoo groot 
s, dat ze het gebruik van inwendige middelen 
/ereifcht, kan een weinig fyroop van Rhabar- 
)er, of de poejer van die wortel diendig zyn, 
;en kleine lepel vol Kanary wyn insgelyk^ tus- 
chen tyden gegeeven zynde. In andere opzigten 
tonnen de kneuzingen in kinderen behandeld 
vorden gelyk in volwadenen, met noodzakelyk 
ïpzigt op het onderfcheid van het onderwerp. 

M 4 Zwel- 
<c) Contuflo. (d) Frai^ura. (e) pi^ocatl». 
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Zwelling en Melkagtige Vogt 

in de Borsten. 

3. Zomtyds zyn de Borfren van het kind ge* 
zwollen, en fchynen enige hoeveelheid van 
melk te bevatten; waar van een gedeelte' zag- 
telyk kan uitgedrukt worden met de vingers, 
en het overige te rug gedreeven worden doof 
middel van een Diachylon pleifter op het deel 
gelegd; of anders een mengzel van Popukon en 
Ung. Alb. daar over gevreeven zynde, kan de 
toekomende fcheiding van deeze witte vogt 
vóórgekomen worden met een zwagtel of zagt 
windzel. 

Zwakheid of Flaauwte 

4. Zomtyds fchynt het kind na de verlos- 
fing, inzonderheid als die lang vertraagd is, zoo 
zwak of flaauw, dat hetterlfond moejelyk is te 
zeggen, of het dood is, of leeft. Jn dit ge¬ 
val moet het aanilondsin flenel gewonden wor¬ 
den , na de gewoone reiniging; en men moet 
een weinig warme wyn in de keel gieten , of op 
de neusgaten fprengen. Eene fchielyke bewee- 
ging van het geheele kind kan insgelyks die- 
nen tot deszelfs herftelling, of gelyk het de 
gewoonte is der Vroedvrouwen m dit geval, 
een fchielyke flag met de open hand op de bil* 
len van het kind. Maar als dit niet helpt, kan 
*er een weinig geeft van hartshoorn onder de 
neus gehouden worden. Als het kind doot 
deeze middelen tot zig zelf gebragt is, en na¬ 
derhand zwak en flap is, moet het behandeld 
worden met dienftige uit-en inwendige midde¬ 

len 



ï)ER GENEESKUNDE. i8^ 
en gelyk in geval van Engelfche ziekte ( f). 
Dt net kan zeer dienftig zyn in de eerfte plaats te 
reeven een purgeermiddel of twee van Rha- 
)arber, én naderhand de volgende poejers 
in drank geduurig te gebruikèn. 

9r. Fuiv. e CheL Canc. Simpl. dr. ij. Cr et. Alb, 
Tejtar. Ojlreor. aÈ dr. j. Fuh. Fl. Rofar. Rubr, 
tr. ij. Cinr.am. Opt. fcr. j. m. f.Puïv. Chart, xv. 
3m ’er twee, of driemaal daags één van te gee¬ 
lden met een lepel van de volgende drank. 

Aq. Ceraf. Nigr. unc vj. Cinnam. Fort. tmc 
ij. Syr. e Cort. Citr. unc j JJ. ConfeSi. Alkerm. dr. ij. 
ni- ƒ. Julap. om ’er ook zomtyds een lepel van 
te neemen. 

B R. A A IC I N G. 

5. Het braaken is een zeer gemeen toeval in 
jonge kinderen, en fchynt zomtyds voort te 
komen van de flreraming der melk in de maag, 
[of het neemen daar van in te groote overvloed. 
jDeeze ziekte is, ten zy ze hevig of langduu- 
|rig is, zelden van enig kwaad gevolg, maar als 
|ze vereifcht geneezen te worden, zal het dien- 
iftig zyn, in de eerde plaats, te geeven een 
zagt braakmiddel (g) van het trekzel of tink- 
tuur van Ipecacuanna ^ en een dag of twee daar 
na, een purgeermiddel of twee van Rhabar- 
ber; ’t welk ook kan gevolgd worden door een 
vry gebruik van de fchaalagtige poejers , op 
deeze wyze: 

Aq. Mentb. Cinnam. ad unc ij. Paeon. Comp, 
dr. vj- Cr et. Laevig. Chel. Canc. Simpl. ppt. ad dr. 
j-.fi- ^ vj. m. om ’er zomtyds 
een lepel van te geeven. 

M 5 Daar 
Rachitis- (g) Emeticum. 
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Daar kan ook een pleiller gelegd worden pp' 

de Maag des kinds , beftaande uit EmpL Sto~ 
mach. Magifir. over Ieder gefmeerd, en overge- 
vreven met 01. Nuc. Mojch. per exprejjionetn. 

Indien de ziekte , niet tegenftaande het ge¬ 
bruik van deeze middelen hevig blyft, of er¬ 
ger word, zal het dienftig zyn weinige drop¬ 
pels te geeven van Laudanum. Liquidum, teffens 
met zulke middelen tegen ’t braaken (h), als 
reeds gebruikt zyn. Het volgende mengzelkan ' 
dienfüg zyn in it geval. 

yjq. Ctnnam. Ten. Menth. Succ. Limon. a^ 
mc Cmnam. Fort. unc£, Confedl. Alkerm. dr. ij. 
Tuh. e Cbel. Canc. Simpl. ppt. dr. ij. Laud. Liq, 
Sydenh. gtt. xv. SaK Jlhfynth. fcr. j. Syr. Limon. 
unc£ f. Mixtura, om ’er naar vereifch van zaa- 
ken een lepel van te geeven, de vies eerll ge- ; 
fchud zynde. 

In andere opzigten kan de braaking in kin- - 
deren behandeld worden als dezelfde ziekte in 
volwaflenen, agt gegeeven zynde op het ver- 
fehil van geitel en ouderdom. 

Krimpingen. 

6. De krimpingen zyn een zeer gemeen toe¬ 
val in jonge kinderen, en konnen veroorzaakt 
worden door het voedzel dat ze gebruiken, ’c 
welk merkelyk verfchilt van dat, ’t welk de: 
kinderen ontvangen in de lyfmoeder. Het op- 
houden van een deel der vuiligheden kan hier • 
Gokgelegenheid toe geeven, als zynde zomtyds- 
wat fcherp; waar by ook als oorzaaken konnen- 
gevoegd worden, kwaadeverteering (ij, of on- ge, 

(b) Anti Emetica. (i} 
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gezondheid der melk, winderigheid, flymerig- 
heid in de eerfte wegen, wurmen, enz. Dee- 
ze ziekte word zomtyds zoo hevig, dat ze het 
kind ftort in algemeene lluiptrekkingen (k), of 
veroorzaakt, ’t geen gemeenlyk buikfluipen ge¬ 
noemd word. 

Als des kinds broodpap (1) geoordeeld word Genec- 

deeze ziekte te veroorzaaken, is men gewoon zing. 

daar mede te kooken Sem, Carui^ FoL Lauri. ^c, 
of een weinig wyn of brandewyn daar by te 
doen. Als de vuiligheid niet behoorlyk uitge¬ 
zuiverd is, zal het zeer dienflig zyn weinige 
aazen Rhabarber, twee- of driemaal op een 
weekte, geeven,tot dat de ingewanden behoor¬ 
lyk ledig gemaakt zyn. Een weinig amandel olie, 
en fyroop van Violen kan tot dit einde dienen, als 
het kind zwak is. Als de krimpingen geoordeeld 

! worden voort te komen, van te groot eene hoe- 
[ veelheid van melk genomen te hgbben uit de bor* 
llen, laat dan het kind van derzelver gebruik 
voor een korten tyd afgehouden worden ; en 
geef de volgende mixtuur, tot dat men ziet dat 
de kwaade gevolgen zyn weggenomen. 

Syr. FL Perjicor. de Khabarb. ad mc^^. OL 
Jnif. gtt. ij. m. om ’er naar vereifch vanzaakcn 
een klein lepeltje van te geeven. 

Als ’er lluipen komen, moet de ziekte be- 
handeld worden op de wyze te voren gefield 
onder het Hoofdftuk van de Vallende Ziekte(m). zeld is, 

! Zie I. Deel, pag. i8. Als de ftremming der 
melk in de maag des kinds de oorzaak fchynt 
der krimpingen, laat dan een vry gebruik der 
ichaalagtige poejers, na een zagt purgeermid¬ 
del of twee, voorgefchreeven worden, teffenj 

nie^ 
(k) Convulfio. (l) Panada, (m) Epilepfim 
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met een dienflige drank. By voorbeeld: 

9:. Pulv. Rhabarb. gr. x. vel xv. Pro ratione ce* 
tath. 01. Jniji gtt. j. m. om met een lepel van 
de melk der moeder te geeven, en de gift 

' twee- of driemaal naar vereifch van zaaken te 
herhaalen. Naderhand. 

9:. Pulv. e Chel. Cancror. Simpt. dr. j. Cret. AU 
bijf. dr. Margar. ppt. Corall. Ruhr. ppt. ad fcr. j. 
m. f. Pulv. in Chartas. vj. dividend., om ’er 
drie- of viermaal daags één van teneeraen,met 
twee lepels van de volgende drank. 

9*. Aq. Ceraf. Nigr. Menth. ad unc ij. Poeon. 
Comp. unc j. Syr. e Corall. dr. vj. Margar. ppt. dr. 
j. m. f. Julap. 

Als de wurmen gezien worden de oorzaak 
van wur te zyn der krimpingen in jonge kinderen, 
men is. fchynt de gereedfte weg om die weg te neemen 

te zyn een behoorlyk en voorzigtig gebruik 
van Mthiop. Miner, by wyze van poejers , te 
geeven twee- of driemaal daags, telFens met 
een weinig poejer van Rhabarber. Een af- 
kookzel van raauwe Kwik in water kan ook in 
dit geval beproefd worden. En na een geduu- 
rig gebruik daar van kan een zagt purgeermid¬ 
del , of losmaakende klylleer naar gelang toe¬ 
gediend worden, tot dat men ziet dat de ge- 
neezing voltrokken is. Als de ziekte voortkomt 
van winderigheid, laat dan de buik des kinds 
befmeerd worden met een mengzel van twee 
deelen amandelolie , en een deel Franfche 
brandewyn, wordende de buik naderhand warm 

' gehouden met flenel. Tuflchen beiden kan ’er 
ook een klylleer van de windbreekende zaa- 
den (n) met voordeel gegeeven worden. Als 

’er 
(n) Semina Carmlnativa, 
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’er ftuipen (o) komen op deeze ziekte, kan het 
dienilig zyn eeffl te geeven een zagt braak¬ 
middel (p) van de Tinóluur van Ipecacuanna of 
Oximel. Scillit, en naderhand het geval te be¬ 
handelen , als geleerd is voor fluipen onder het 
Hoofdftuk van Vallende Ziekte(q).Ziel.Deel, 
pag. 18. 

Buikloop, (^r} 

7. Jonge kinderen zyn onderhevig aan een 
Buikloop, wegens de losmaakende natuur hun¬ 
ner fpyzen, en de zwakke ftaat van de vezelt¬ 
jes hunner darmen. Een loslyvige Haat van 
het lighaam word evenwel beft geoordeeld voor 
kinderen; en daarom de eerfte vertooning van 
een buikloop , nuttig geoordeeld zynde in de 
kinderen, tragten wy die zelden te ftoppen, 
voor dat ze hevig word, of te lang duurt. Als 
de Koorts een buikloop verzeld in de kinderen, 
is de ziekte met enig gevaar verzeld. Als de 
ziekte een fpoedig hulpmiddel vereifcht, kan 
een zagt braakmiddel van Ipecacuanna eerft wor¬ 
den voorgefchreeven, en naderhand een zagt 
purgeermiddel van Rhabarber, met een drop¬ 
pel anys-olie ; dit kan twee of drie dagen na 
malkander genomen worden, en in den tus- 
fchentyd kan de volgende mixtuur dienftig zyn. 

9;. Cïnnam. len. Lact. Alexit. ad unc j. jj. 
Poeon. Comp. unc Confeci. Fracaft. fine Melle 
dr. j. Sp. CC. gtt. XX. m. om ’er drie- of vier¬ 
maal daags, of na elke vogtige afgang, eea 
klein lepeltje van te geeven. 

Als 
(o) Convulfio. (p) Emcticum. (q) Epilepfia. 
(rj Diarrhoea. 
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Als de buikloop voortkomt van tanden kry- 

gen, of enig ander byzonder toeval, moet ze 
met opzigt daar op behandeld worden. In an¬ 
dere opzigten moet een buikloop in kinderen 
geneezen worden als dezelfde ziekte in volwas- 
lenen, behoorlyk agt gegeeven zynde op het 
verfchil des ouderdoms en oorzaak. 

Tanben kryg en. 

8. Omtrent de vyfde of zesde maand na de 
geboorte, beginnen de kinderen gemeenelyk de 
toevallen van tanden krygen te hebben; op 
welken tyd enige der voortanden voortko- 
m>en, en breeken door het tandvliefch (s) en 
tandvleefch; waardoor groote pyn, en zom- 
tyds ftuiptrekkingen veroorzaakt worden. Maar 
deeze zyn gemeenelyk hevigfl: in het doorfny- 
den der hoektanden , welke een merkelyken 
tyd voor de kiezen voor den dag komen. Ter- 
wyl de tanden der kinderen voortgeteeld wor¬ 
den , hebben ze gemeenelyk jeuking , hitte, 
pyn, en zwelling in het tandvleefch : De kwyi 
word in groote hoeveelheid uit de klieren (t) 
der mond uitgeloosd: daar komen rufteloos- 
heid, ongemakkelykheid, koorts, buikloop , 
of hardlyvigheid, en zomtyds hevige ftuiptrck- 
kingen , en duuren tot dat de tanden eens 
doorgebroken zyn, of uit het tandvleefch ko¬ 
men. Weinige dagen voor dat de tand door-» 
fnyd, begint het bovenfte deel van het tand- 
vleelch aanflonds daar boven zig dun en wit* 
agtig te vertoonen; zynde de zyden daar van 

’ gezwollen en ontfteeken. Kinderen van een grof 

, (s) Periofteum. (t) Glaadulac. 
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lighaams • geftel, en zulke die hunne tanden 
voortbrengen met hardly vigheid, zyn in meef 
gevaar dan andere; inzonderheid als zy rufte- 
loos, koortsagtig, of fluipagtig zyn. De pyil 
voortkomende van het breekender tanden door 
het tandvleefch kan verzagt worden door een 
behoorlyk gebruik van dienflige uit- en inwen¬ 
dige middelen. Een voorzigtig gebruik van 
flaapmiddelen (v) , Laudanum Liqiiidum, tef-- 
fens met de fchaalagtige poejers, is een van de 
veiliglle en kragtigfte middelen in dit geval. 
Deeze manier zal het kind geen gevoel doen 
hebben van zyne pyn, en door de uitwerkin¬ 
gen daar van te verminderen, dienen om de 
toorts, fluipen , of andere hevige toevallen 
itoor te komen. De volgende mixtuur, by 
gelegenheid gegeeven, is vangroote dienft, ge- 
luurende den tyd van tanden krygen, dienitige 
;)urgeermiddelen, als het vereifcht word, zyn- 
ie voorgegaan. 

■ 9r. Jq. Ceras Nigr. unc ij. Poeon. Comp. dr. ij. 
Cret. Opt. Laevigat. Chel. Cancr. Simpl. ppt. a& 
ir. j. Confedt. Alkerm. fcr. ij. Laud. Liq. Sydenh. 
pt. XV. m. om naar gelang van zaaken, toe¬ 
vallen, en ouderdom, een lepel daar van te 
yeeven. 

Andere byzondere toevallen van tanden kry- 
^en moeten behandeld worden als wy te voren 
gemeld hebben onder het Hoofdfluk van Val¬ 
lende Ziekte. Zie 1. Deel, pag. ig, 

S P R Ü Ü W. (x) 

De kinderen worden zomtyds aangetafï 
men 

i (v) opiata^ Xx> Apthae. 
i 
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met kleine zweeragdge puiftjes, aan de inwen¬ 
dige deden der mond, gemeenelyk Spruuw ge¬ 
noemd. Deeze openbaart zig zomtyds vroeg, 
en zomtyds niet voor dat het kind drie of vier 
jaaren oud is. Ze word dikwils gehouden voor 
een toeval der Venusziekte ; en als dit het ge.- 
val is, ziet men ’er nooit koorts by, welke 
een altyd beftendige gezellinne is, als ze voort¬ 
komt van enige andere oorzaak. Als ze ver- 
zeld is met koorts , is de ziekte gemeenelyk * 
gevaarlyk, en altyd moejelyk, en duurt zom¬ 
tyds verfcheiden wecken. De eerfte voortkom ft 
daar van is gemeenelyk verzeld met toevallen, 
niet ongelyk aan die van de kinderpokjes (y), 
cn de koorts gaat zeldep af, ten zy de fpruuw, 
of kleine witte zweertjes (z) gezien worden 
aan het gehemelte der mond. 'Zomtyds zyn 
deeze zweertjes zeer talryk, de tong is zwart, 
de koorts blyft lang hevig, en de geheele op¬ 
pervlakte des lighaams is digt bezet met kleine- 
puiftjes, genoemd met den algemeenen naam 
van uitliag. De levenswyze moet in dit geval 
dezelfde zyn met die in de koortzen is opge¬ 
merkt. Daar kan een blaastrekpleifter (a) aan 
den hals gezet worden, als de koorts hevig is. 
Het gebruik der volgende drank kan in dit geval 
insgelyks dienftig zyn: 

Jq.Ceraf Nig. unc iv. Teriacaï. mc]. Syn. 
Litnon. dr. vj. Sp. Nitr. Dulc. Sal. Folat. Oleof, 
ad gtt. XV. in.f. Julap., om’er alle drie of vier, 
uuren een lepel of twee van te geeven. 

Als de mónd merkelyk met zweeren is, kan 
het gebruik der fchaalagtige poejers nagelaaten 
worden, als zynde in ftaat ogi de zweeren toe 

te 

(y) Variola®, (z) ülcus, (a) Vefioatoriiun. 
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te fluiten. Als de kinderen de fpruuw zeer jon^ 
liebben, gelyk wanneer zy omtrent vier of vyi 
maanden oud zyn , fchynt een voorzigtig ge- 
Dtuik van Tkeriakelvv'acer, en fyroop van faf- 
fraan zeer wel te flagen ; inzonderheid als het 
i'erdund is met een weinig J^q. Cinnam. Ten Jq, 
Laü. Jlexit. , of diergelyke. In den tufTcheii- 
Eyd moeten de verzweeringen in des kinds 
mond gezuiverd worden m.et iets als de vol¬ 
gende gorgeldrank (b): 

DecoT. Hord. unc iij. Aceti Opt. iinc j. Syr» 
de Mof if. d}\ vj. m. f. gargarijma. Of 

f/. Jq. Fkntag. unc ij. 6p. Fitriol. Sp. Nitr» 
Dulc. ai gtt. XV. A'Iell. Kof at. unc j. m. 

De mond kan gefpoeld worden met iets van 
dit zoort twee- of driemaal daags, door middel 
van een Zagt linnen doekje of de vinger der 
minnemoeder. Maar als dc zweeren zeer vuil 
zyn, laaten die dan met het volgende aangeraakt 
worden: 

Meïl. Rofat. unc 01. Vitriol, gtti iij. m» 
Als de koorts vermindert, en de zweeren 

nog bly ven, kan het zeer dienflig zyn het kind 
twee of drie purgeermiddelen te geeven met 
Calomela , op behoorlyke afftanden van tyd; 
volhardende ook in het gebruik van dienftige 
uitwendige middelen. En indien deeze niet 
helpen , konnen wy voortgaan op dezelfde 
wyze , als in geval Van Keeloncfleeking, (c). 
Maar als deeze ziekte voortkomt van de Venus¬ 
ziekte (d) j moet men in ’t byzonder agt geeven 
©p de oorzaak. 

II. Deel. N B r e 

(b) Gargarisma. (c) Angiaa, (f Lues Vcnerfi. 
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Breuken (e}. 

lo. De tedere lighaamen der kinderen zyn 
onderhevig aan breuken , van alle oorzaaken 
die dezelve brengen tot eene hevige bewee- 
ging ; als hqeften , fchreeuvven , enz. inzon¬ 
derheid als ze te digt gebakerd zyn; of zoo dat 
de deelen der buik te fterk naar beneden gedron¬ 
gen worden. Van dezelfde oorzaaken Valt de- 
navelllreng (f) zomtyds te fchielyk af,' of daar 
komt eene bloedftorting (g), ontfteeking (h) , 
of verzweering (i) , welke naar gelang, moet* 
behandeld worden. Zomtyds komt ’er ook eene 
groote uitzakking (k) der darmen by de navel, 

/.welke niet pynelyk, en zelden gevaarlyk is, 
ten zy de darmen verflikt worden , zynde dit 
een geval dat dikwils doodelyk word. Terwyl 
deeze breuk verfch is, kan ze geholpen wor-: 
den door het geduurig draagen van een dien- 
flige band tot dat einde gemaakt. Insgelyks 
konnen ’er zamentrekkende floovingen by ge¬ 
legenheid gebruikt worden , na dat de darmen 
herfleld zyn , om de vezels zamen te trekken 
en te verflerken. Als ’er eene breuk komt in 
kinderen van een ettergezwel (1) in de navel, 
moeten de darmen aanflonds herfleld, en door 
een dienflige band bezorgd Worden ; anders 
krygen ze aanflonds het heet vuur (m). Kleine 
breuken der liefchen, het zakje, de hppen der 
fchamelheid (n), dikwils komende in kinderen 
van winderigheid (o) en de bovengemelde oor-« 

zaa- 
(e) Hernia, (f') Choi'da Üinbillcalis. 
(g) Haemorrhagia. (h) Inflammatio. (i) Ulciw. 
(k) Piolapfio. (ï) Abfcefllis. (m) Gangraeaa* 

Labia Pudencii. (©) Flatulentia. 
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iaakeri , konnen in "t algemeen zonder veêl 
moeite geneezen worden,door dienftige pleifters 
tn banden, gedooptals dé gelegenheid het ver- 
eifcht, in warme roode wyn, of water en azyn* 
Maar als ze lang duuren of hardnekkig bly ven, 
moeten daar voor opzettelyk dienftige breuk¬ 
banden gemaakt, en voor een merkelyken tyd 
gedraagen worden; of tot dat de breuk geheel 
óver is , en de deelen die verllapt waren j 
hunne riatuurlyke {panning hebben weder ge- 
kreegen. Hevige beweegingen , als rekken j 
fchreeuwén, enz. moeten in alle deeze geval¬ 
len , zoo veel als mogelyk is, vermyd, en het 
kind bepaald worden aan zyn wieg , en daar 
gehouden in eene geftaltè, die beft mét de ge- 
neezing overeenkomt. Als ’er een waterbreuk (p) 
is in het zakje, moeten ’er in het begin dienfti¬ 
ge ftoovingeh gebruikt worden, om die te doert 
Verdwynen, bereid op de volgende wyze : 

9;. Fol. Rosmar. Abfynth. Vuig. Mdjoran. Rutce. 
\ad m. Fl. Lavend, m. j. Coqué parum in Aq, 
Font. q. f. et Colat. unc x. adde 'Sp. Vin. Camphor, 
Aq Regin. Hungar, ad mo]. m. f.fotus^ dikwils 
te gebruiken. 
^ Als het gezwel door dit middel fchynt te 
verdwynen , zal het zeer dienftig zyn , eén 
zamen’trekkende ftooving te gebruiken op de- -• 
zelfde wyze. Dus by voorbeeld : 

^c. Cort. Granat. Fl. Èaïaufl. Rofar. Ruhr, ad dr. j. 
Coque in Aq. Calcis et Aq. Ferrariorum ad 
lat. unc X. adde Vin. Ruhr, unc ij. Aluin. Rup. dr.j, 
m. ƒ. fotus. 

Of in plaats van deeze ftooving, kan ’er een 
pap bereid worden van meel, met by voeging 

N 3 vac 
{p) Hydrocole. 
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van dezelfde zamentrekkende ingrediënten, in 
poejer. Maar als ’er geen hoop is om het ge¬ 
zwel te doen verdwynen , of als het vermeer¬ 
dert onder het gebruik van deeze middelen, 
moet het geopend worden door fteeken of fny- 
den, om het water, dat daar in verzameld is, te 
ontlaften. De inwendige niiddelen , dienftig 
voor kinderen in geval van waterbreuk , zyn 
zulke als de’volgende drank : 
. Jq. Petrofel. imc iv. Rapban. Comp. Vin. Albi' 
ad mc]. Syr. de Alth. dr. vj. Sp. Nitr. Dulc. drJy. 
m. ƒ. Julap., om ’er dikwils twee lepels van te 
neemen. 

De andere zoorten van breuken (q), komen¬ 
de in jonge kinderen, moeten behandeld wor¬ 
den als in volwaffene menfchen , met behoor- 
Jyke opmerking op het verfchil van hun geftel 
en ouderdom. Zie I. Deel, pag. 415. 

Openheid der Naaden (r). 

II. De naaden van de hoofden der kinderen 
zyn gemeenelyk te open , als de geboorte on- 
tydig, of het gefhel zwak of wateragtig is. Dit 
toeval komt aan bynaar alle kinderen in een 
grooter of minder trap : en zomtyds is de 

^ opening niet geheel gellooten, of het bekke¬ 
neel in dat deel zoo hard niet als het overige, 
voor twee of drie jaaren na de geboorte, 
kis opgemerkt dat deeze openheid of affland 
tuffchen de beenen van het bekkeneel vermeer¬ 
derd word als het kind koude vat, inzonder¬ 
heid koude van het hoofd, gelyk het genoemd 
word. Als deeze ziekte lang duurt, word ze 

ge- 

(<]) Hernia, (r) SiUura. 
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gehouden voor een teken van zwakheid, en 
een kort leven, ’t Is gebruikelyk, in dit geval, 
het hoofd nu en dan te vry ven met een weinig 
warme rum of brandewyn , gemengd met het 
wit van een ei en palm-olie ; een roode lap 
daar over heen gelegd, en óp het deel enige 
jaaren gedraagen zynde, ’t.Is van goeden dienll: 
het hoofd warm te houden. Maar als deeze 
ziekte voortkomt van eene verzameling van 
water in het hoofd , moet ze behandeld wor¬ 
den als een waterhoofd ($) , de operatie ge- 
meenelyk wel uitvallende , als het water hiiis- 
vefl; tuflchen het bekkeneel en het panvlies (t). 
I. Deel, pag. 408. Als de ziekte maar weinig 
is, of geen groote hoeveelheid van water ver¬ 
zameld is in het deel, zal het gemeenelyk ge¬ 
noeg zyn de algemeene uitloozingen te gebrui¬ 
ken , fontenellen (v) te zetten, purgeermiddelen ' 
met Cahmela te geevenen diergelyke, op be- 
hoorlyke afflanden van tyd , als het kind die 

' verdraagen kan. Maar als de verzameling van 
water in het bekkeneel is, word de ziekte ge¬ 
meenelyk voor ongeneefielyk gehouden. 

Daar is ook een ziekte , komende aan de Sluiten 
hoofden der kinderen , regelregt tegen de 
vengemelde overgefteld , en gemeenelyk uit- 
gedrukt door het woord hoofdfluicing (x); 
’t welk betekent het fluiten der naaden , en 
het fchieten derzelve over malkander, zoo dat 
de inwendige deelen, als de herzenvliezen (y) 
of de herzens zelve daar door gedrukt worden. 
En dit is een geval, dat geoordeeld word geene 
geneezing van hulpmiddelen toe te laaten, ten 

N 3 zy 

(s) Hydrocephalus, (t) Pericranium, (v) Fonticulus* 
(xj Headmoiildshot, (y) Meaynges. 
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zy men gelegenheid kan geeven tot vermeer^- 
dering en groejing der deelen door eene ope? 
ratie met de handen , of eene fcheiding der 
naaden. 

Ontsteeking (^z) tn Knaging (^a}. 

12. ’t Is gemeen in jonge kinderen ontftee- 
jringen en knagingen te hebben in verfciieiden 
deelen hunner lighaamen, als inzonderheid ag'^ 
ter de qoren, in den hals, dyën, enz. Die aan 
de laage deelen zyn, komen gemeenelyk van 
de fcherpheid der pis; welke zonityds de opper¬ 
huid (b) afvreet, en het vel bloot laat. De genee- 
zing daar van kan men bezorgen door twee- of 
driemaal daags de deelen zagtkens te waifchen 
met warm water,welke de fcherpe zouten der pis, 
daar in gehuisvefl:,fmelt en indrinkt, ’tis ook eene 
gewoonte onder de minnemoeders, een weinig 
volaarde te fmelten in water , en dat op het 
deel te leggen , na dat het wel gewaiTchen is, 
Fyn geftopten feruis , kalk , of verkalkte lei, 
zal ook tot het zelfde einde dienen. Maar, 
in ’talgemeen, als de ontfteeking en knaging 
merkelyk zyn , is het dienilig, by wyze van 
ftooving te gebruiken, eene fmelting van Tmh» 
Alb, Rpaf. in Jq. Plantag., twee- of driemaal 
daags, ïn den tuffchentyd moeten de deelen 
droog gehouden worden , of belet van tegen 
malkander te vryven, door ’er tulTchen te leg¬ 
gen fynp linnen doekjes, ofhetgebruik vaneen 
weipig Ung. Deficcat. Rubr, of Diapom^h,^ dup. 

over geflreeken.' ' 

yiT? 

Inilaipmadq. (aj Sxeonatio. (b) Epidermis., 
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Uitslag (c). 

13. De kinderen worden, geduurende de 
drie of vier eerfle maanden na hunne geboorte, 
dikwils .ontruft met uitflag in het hoofd en de 
voeten ; -en zyn zomtyds zoodanig daar mede 
bedekt , dat ze eene aaneenhangende kor- 
Itige roof vertoonen. Dit kan voortkomen van 
de byzondere gèHeltenis, of het grof geftel 
van ’t kind, of van enige kwaade hoedanigheid 
in de melk der minne. Als deeze uitilag op¬ 
pervlakkig en vogtig is , en eene dikke geel- 
agtige ftof bevat; en als het vel, wanneer de 
korften afvallen, zig van onderen rood ver¬ 
toont , en geenzins verzworen is, is de ziek¬ 
te niet van een kwaadaardige natuur. Ja waarlyk, 
als ze gunflig ftaan, oordeelt men in ’t algemeen 
dat ze heilzaam zyn, en konnen aangemerkt wor¬ 
den als de fcheiding (d) van enige andere ziekte, 
welke anders doodelyk kon worden. Evenwel 
als de puiften ryp zyn, of korftig beginnen te 
worden, is men gewoon het kind een purgatie 
of twee te geeven van Rhabarber of diergelyk 
zagt purgeermiddel, en de korflen te beünee- 
ren met room , amandel-olie , enz. Zommi- 
gen raaden ook daar op te leggen een weinig 
Bafilicon , dun over linnen gefineerd, om 
de ontlafting der etter van deeze uitflag op het 
hoofd te bevorderen ; draagende in den tus- 
ichentyd zorg het lighaam loslyvig te houden. 
Maar als zulke ziekten verouderd worden, of 
verergeren tot een fehurft of verbroeid hoofd, 
moeten ze naar gelang behandeld worden, gelyk 

N 4 ge- 
(c) Eruptio. (d) Crifis. 
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gezegd is onder het artikel van Lazarye (e), 
zie 1, Deel, pag. 480. 

Ziekten voortkomende van de 
Melk der Minnemoedek. 

14, Als de melk der minne baarblykelyk ftrydig 
is met de natiiiir van het kind, zoo dat ze veroor- 
zaakt braaking, buikloop (f), vermagering (g) y 

zwakheid, of enige der bovengemelde toéval-' 
len, moet het kind of aanflonds gefpeend, of 
aan eene andere minne gelegd worden , wier 
melk beter met deszelfs aart overeenkomt. Om 
zoo veel als mogelyk is de ziekten te vermyden, 
welke volgen konnen op het zuigen des kinds 
aan eene onbekwaame minne , moet men agc 
gceven op haar ouderdom, gematigdheid (h)^ 
manier van leven , gefleldheid , gezondheid , 
enz. ’t Word geraeenelyk vereifcht in een 
goede minne , dat ze is van een ouderdom, 
tuiïchen de vyf en twintig en vyf en dertig 
jaaren ; dat haar ^gematigdheid vrolyk, haar 
vel helder , haar hair niet rood , haar adeni 
niet ftinkend is, haare tanden wit zyn, en haar 
iighaara in alle opzigten gezond en welgefteld 
is. Ze moet nog onderhevig zyn aan de witte 
vloed (i) , nog aan de maandftonden, geduu- 

. rende den tyd dat ze zoogende is. Haar man moet 
ook gezond zyn; zy moet zelve meer dan één 
kind gehad hebben; en moet niet beginnen te 
zoogen , voor omtrent zes weeken, na dat zy 
zelve van een gezond kind verloft is. Hkarei 
horfleii worden gemeenelyk begeerd groot 

gW 
(f^) Lepra, (f) Diarrhoea, (g''- Emaciatip, 

Te^peramenttun. (i) Elupr Alt^us, ' 
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;elyk , vol, zagt, en vry van klonters of 
:nige byzondere hardheid of lidtekens te zyn. 
De tepels oordeelt men dat niet hard, kraak- 
•eenig of plat moeten wezen; en belangende 
erzelver doorbooringen , dat die veele en 
nderfcheiden moeten zyn. De borften worden 
eoordeeld beter te zyn als ze vol melk zyn, 
an als ze maar eene matige hoeveelheid be- 
atten. De melk zelf verwagt men te zyn 
an een dikagtig zamenftel, niet wei- of wa- 
iragtig, en in ftaat om op de hand te blyven, 
onder daar af te druipen als men die een wei- 
ig doet hellen. Ze moet ook niet zyn van 
in blaauwe kouleur, hoewel ze natuurlyk 
aigzins daar heen helt. In ’t kort, die word 
erkoren , welke wit is , zoet van fmaak, 
oed van reuk, en dikagtig; en die word ver- 
orpên , welke fchielyk zuur word , dun is, 
erk ruikt of fmaakt, of aanftonds , of in 
men bekwaamen tyd na dat die uit de borlten 
ihaald is ; ’t welk gezegd word het geval te 
m van melk, die gegeeven word van zulken 
e rood hair hebben , of fterk arbeiden, 
'eeze omzigtigheden wel opgemerkt zynde in 
i verkiezingeener minne, konnen verfcheideii 
ekten in de kinderen voorkomen , welke 
loejcn uit het gebruik van kwaade melk; 
aar als zulke ziekten, als buikloopen , braa- 
ng, enz. werkelyk gezien worden, moeten 
; volgens haar verfcheiden aart opzigtelyk 
ïhandeld worden» 

N5 en- 
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ENGELSCHE ZIEKTE (a> 

Om- 
fchry- 
ving. 

Oor¬ 
zaak. 

I. T^e Engelfcke Ziekte is een ongemak , ko 
mende aan de beenen der kinderen, ei 

veroorzaakende daar in eene merkelyke uitpui 
ling, omkromming, of verdraajing (b). 

2. Deeze ziekte word zomtyds geoordeel 
voort te komen van een verzuim in het kini 
te bakeren,, rollende het op zommige plaatzé 
te digt, en op andere te los; en leggende he 
in eene onbekwaame, of te dikwils in dezelfd 
gehalte, of laatende het te lang nat. Ze wor 
insgelyks toegefchreeven aan gebrek van dien 
ftige beweeging en het kind alleen op eene arr 
te houden, waar door de beenen en knieën te lan; 
in dezelfde gekromde gehalte bly ven. Zomtyd 
fchynt d^ ziekte ook erffelyk te zyn , of vei 
fchuldigd aan de ouders, wier vogten te flymij 
,of fcherp konnen zyn. De Engelfche Ziekn 
kan ook veroorzaakt worden door enig natuur 
lyk gebrek in het verteerend vermogen; waa 
door het voedzel ongelyk of ongeregeld aange 
bragt word aan het lighaam,en daar door zommi 
ge deelen der beenen meer in grootte doet tot 
neemen dan de andere.Het zelfde kan ook kome 
van eene natuurlyke of verkregene Üymerighei 
van’t voedzel. Maar de voornaamhe oorzaa 
van deeze ziekte, is het geweld, gekomen aand 
deelen van de* tedere lighaamen der kinderen 
door drukking, of zwagteling, welke de vezel 
der beenen kan verdraajen , terwyl ze in ee; 
kraakbeenige haat zyn ; en zoo derzelver ge 
gelyke groejing en vermeerdering beletter 

(■,a);,Rachitis. (b) 
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Voeg hier by uitwendige kwetzingen, als vair 
len , kneuzen , enz. veroorzaakende verftui- 
kingen(c), verdraajingen, breuken (d), enz. 
En hierom brengt de oorfprong van de byzon- 
dere zoort deezer ziekte, welke komt door 
drukking of vernaauwing van de holligheid der 
borft , te weeg aamborfligheid (e), teering- 
toorts (f), of teering (^g), en niet zelden eene 
irerdraajing der ruggegraat, of eene bultigheid 
n den rug. 

3. Als het kind in flaat is te praaten, eer hetKente- 
gebruik kan maaken van zyne beenen, word^^”^*’* 
iet gemeenelyk geoordeeld de Engelfche ziekte 
:e hebben. Op de eerfte vertooning vandeeze 
dekte, welke gemeenelyk komt enigen tyd 
ailfchpn de eerfte agt of negen maanden, en 
^yf of zes jaaren van des kinds ouderdom, 
vord het aangetafte deel los, flap , en zwak; 
m als de beenen daar mede aangedaan worden, 
aaken ze buiten ftaat om het lighaam te draa¬ 
ien. Alle de deelen , dienende tot vrywillige 
)eweeging (h), worden insgelyks verzwakt en 
^erflapc. Daar is eene algemeene ongevoelig- 
leid in het lighaam ; het kind word bleek, 
dekelyk, traag , en kan niet behoorlyk over- 
dnd zitten. Hoewel het te voren kon gaan, 
verheft het nu het gebruik zyner voeten , en 
^yn hoofd word gemeenelyk te groot voor het 
ighaam , en kan niet onderfteund of beftierd 
vorden door de fpieren (i) van den hals, wel- 
te allengskens verminderen, en fchraal en flap 
^rorden. Insgelyks ziet men gezwellen en 

knoop? 

(e) Luxatio. (d) Fraflura. (e) Afthma, 
(f; Febris Heftica. (g) Confumptio. 

^lotMS VoiuDtarius. (U Mufcylk 
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1 Imoopagdge uitwaffen in de gewrigten, enkels, 

en toppen der ribben, en de beenen der dyè'ii 
en fchenkels worden gebogen en krom, ’t welk 
de manier van des kinds gaan onaangenaam 
maakt. Diergelyke ziekte tail ook zomtyds 
de beenen der armen aan, maakt dat die ver¬ 
draaid worden , en veroorzaakt knoopen in 
derzelver gewrigten. 

Voorte. 4. Als deeze toevallen lang duuren , word¬ 
tenen. de borft naauw , daar komt moejelykheid van 

ademhaaling, gelyk ook hoeft, en een teering- 
agtige koorts (k); de buik zwelt; de pols word 
zwak en klein, en de toevallen vermeerderen¬ 
de , v/orden eindelyk doodelyk. Als de ziek¬ 
te veroorzaakt is door enig verzuim aan de 
zyde der minne, en de ziekte in tyds aangetaft 
word, dat is eer een jaar van de geboorte des 
kinds verfcheenen is, word ze dikwils gehol¬ 
pen. Als enige beenen krom geworden zyn, 
de gewrigten gezwollen, en de geneezing niet 
in ’twerk gefteld word, voor dat het kind vier 
of vyf jaaren oud is, word de ziekte gemeene- 
lyk ongeiieelTelyk geoordeeld , en de Zieke 
blyft meeflentyd een dwerg; en dat niet alleen 
maar is gemeenèlyk ziekelyk , uitgemergeld, 
of teeringagtig, geduurende zyn geheele leven, 
inzonderheid als de ruggegraat (1) en het borft* 
been (m) geheel zyn aangetaft. Als de EngeU. 
fche Ziekte (n) verzeldis met verftuikingen (o) ,■ 
verdraajingen (p), breuken (q) , koningszeer, 
enz. is de ziekte zeer moejelyk te geneezen; 
Maar als de Zieke een fterke beweeging kan 
verdraagen , en onderhevig is aan uitflag der 

huid, 

(k) Febris Hedica. (1) Spina Doifi. (m’i Sternum, 
(n) Rachitis. (o)Luxatio, (p)DiflocaUOi 
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mid, al is het zelf fchurfc (r), word dit voor 
;en goed teken gehouden , en geoordeeld de 
lerflelling te voorfpellen ; inzonderheid als ze 
:omen in het eerlle of tweede jaar van des 
:inds ouderdom. 

5. De levenswyze dienftig in geval van be- Levefis- 
;onne Engélfche ziekte hangt voornamelyk af 
^an beweeging, oeffening , en het kind zoo 
^eel niogelyk is te houden in een geftaltc, over- 
■efteld tegen die der kromming, of neiging 
ierbeenen uithaare natiiurlyke uitgeftrektheid. 
3e dienftige manieren van flingeren, wiegen, 
^f diergelyke, konnen ook in ’t werk gefteld 
[morden voor kinderen die de Engelfche ziekte 
[ebben; waar door de mismaaktheid hunner 
^demaaten grootelyks kan verholpen of ver- 
[eterd worden. De lugtmoet dun, helder, warm 
jn droog zyn. Al wat de ongevoelige door- 
^aaifeming (s) ver(l:opt, gelyk alle zoorcen 
jan uitwendige vogtigheid, moet zorgvuldig 
rermyd worden. 

6. Deeze ziekte, als ze in den beginne wordGcnec- 
angetafl, word dikwils geholpen in zeer jon-^^”5 in 
e kinderen, doormiddel van dienftige druk- 
ingen en banden, gefchikt naar de byzondercgn in- 
angetafte deelen. • Maar als de beenen ftyfzonder- 

n onbuigzaam geworden zyn, moeten’er an- 
ere tuigwerkelyke uitvindingen , als zadels 
:y ve laarzen, en verfcheiden zoorten van werk-ge mid- 
ligen of konftwerken , gemaakt van bordpa- delen, 
ier , baleinen , tin , enz., gebruikt worden, 
m de verdraaide beenen tot hunne natuurlyke 
sgtheid en geftalte te brengen. ’tWord nu 
isgelyks in ’t algemeen dienftig geoordeeld in 

de 
(r; Scabies, (s) Perfpiratio Jnfenfibilis, 



éö6 NIEUWE ÖEFFÉNINU 

de Engelfche Ziekte , eer dezelve veroudefc 
word , den Zieken alle morgen twee- of drie 
maal te dompelen in een tobbe met koud water, 
of koud bad j geduurende de maanden van Ma^ 
en fuïiy , houdende hem omtrent twee of dri« 
feconden onder water in elke dompeling j maai 
de geheele operatie moet niet duuren boven eer 
minuut of twee op het meeft, ten zy de Ziekï 
fterkis^ en het wel kan verdraagen. Nadathj 
*er de laatftemaal uitgehaald is , moet hy we. 
gedroogd , en aanflonds in zyn bed of wieg 
gelegd , en daar toegelaaten worden om vrye^ 
]yk te doorwaaffemen of te zweeten, voor eer 
uur of meer , als zyne kragten het toelaaten. 
en als hy weder koud word, moet hy opgénomer 
en verfchoond worden. Behalven de herhaahng 
van deeze werking voor een behoorlyken tyd, 
moeten alle zyne gewrigten en ruggegraat, alle 
avonden voor het vuur befmeerd worden met het 
wit van een eigekluft met water of olie met eer 
ftokje of lepel. Anderen gebruiken tot het zelfde 
einde met genoegzaam geluk, een fmeerzel van 
rum en palmolie. Men is insgelyks gewoon een 
pleifter te leggen deMinhen Oxycroceo langs den 
fug, zoo dat ze de geheele ruggegraat bedekt. 
Drooge vry vingen worden ook zeef in dit geval 
gepreezen, en moeten gedaan worden over het 
geheele lighaam, met een warme linnen doek 
voor het vuur, maar inzonderheid over de aan- 
getafte deelen. Olie van Hakken is vermaard tot 
het zelfde einde. Deeze olie j gelyk ze genoemd! 
v/ord, is niet anders dan enige droppels daar van, 
als de Hakken, gekneusd zynde, ineenflenellfi 
zak worden opgehangen. Hier mede moeten alle 
des kinds ledemaaten, en ruggegraat befmeerd 
worden, en inzonderheid de verzwakte of ver¬ 

draai* 
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raaide deelen van zyn lighaam. De ünguentwH 
')tgitaley hoewel zelden gemaakt, of in de winkels 
eiioLiden word, is in groote agting, als een uit- 
/“endig middel voor deeze ziekte. Maar het vel¬ 
ende fmeerzel is veel kragtiger : 

üng. Nermn. Martiat. 01. Palm. Laurin. alt 
nc]. Balf. Perav. 01. Nucis Mof chat, per expreff. ad 
\ ij. 01. Caryoph. Chym. Succin. adgtt. x. Sp. Lavend* 
omp. uncj. Sp. Sal. Ammon, dr. ij. nt.f. ünimentiim^ 
m daar mede de ledemaaten,en inzonderheid de 
ingetafte deelen, met een warme hand, eens 
f tweemaal daags te befmeeren. By dit fineer- 
il kan naar gelang gevoegd worden 01. Terebinth. 
! Laterib. Petrol., ^c. 
De volgende pleifter kan insgelyks zeer dien* 

zyn, gelegd zynde op enig byzonder aange- 
ft deel 5 of langs de ruggegraat: 

EmpL e Cumin, de Minio Fufc. ad Hern. Ory* 
oc. adunc^. BalfPeruv. dr.]. Puh. FLRoJar. Ruhr. 
)l Armen, ad uncg. 01. Succin. Camphor, aadr.j. 
l. Petrol, q. f. u. f. Finplajtrum, om een genoeg- 
,am deel daar van over zeemleer te flryken, van 
: vereifchte gedaante , en op het aangetafte 
eLte leggen. 
Allenitwendigemiddelen, als fineerzels, zal- 
:n, pleifters, enz. beftaande uit zulke ingrediên- 
a, die verdunnen, verjaagen, en losmaaken de 
smerigheden, waar mede de gewrigten, door de 
igelfche Ziekte aangetaft, belemmerd en ver* 
)pt worden, op den zelfden tyd dat ze prikke- 
l, zamentrekken, en verfterken de verflapte of 
:getrokken vezels, moeten noodzakelykindic 
val dienftig zyn,en een behoorlyk gebruik daar 
n dienen, niet alleen om~de oorzaak weg te nee* 
m, maar ook de wederinftorting voor te komen, 
s de ziekte vait fchynt, en waarfchynelyk hard¬ 

nek- 
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Door in¬ 
wendi¬ 
ge tnid- 
delen. 

nekkig word, konnen ’er fontenellen (t) gemaakt 
worden op de armen of hals; inzonderheid als het 
hoofd groot 5 en liet kind van een grofgefteldej 
lighaams is. 

7. Geduiirende het gebruik van dienftige uit¬ 
wendige , moeten wy niet vergeeten dat van in¬ 
wendige middelen. Inderdaad de geneezing kan 
met voordeel begonnen worden met zulke uitloo- 
zende middelen, als dienen om de eerfte wegen t^ 
zuiveren, welke in dit geval gemeenelyk belem¬ 
merd en verhopt zyn met een dikke flymige hof 
Als het kind zwak is, en niet boven een jaar oud, 
kan ’t volgende purgeermiddel gegee ven worden 

DecoSt. Pectoral, uncj. Mann.Syr. de Rhabarb 
addr. ij. Sal. p'olat. Oleof. gtt. x. m. f.potio, ’s mor 
gens te neemen. Of als ^er herker vereifcht word 

Syr. e Cichor. c. Rh.RoJar. Solui, de Spin. Cervin 
ad i/r.ij. 01. AnifigU.]. m. om met lepels te geeven 

Maar als wy vermoeden dat het kind ontruf 
word door wurmen , of als het overvloeit vat 
waterige vogten in enig deel van het lighaam, o 
als het hoofd groot is, zal de volgende poeje 
beter gefchikt zyn naar de ziekte , en word gé 
bruikt voor een kind van twee jaaren oud : 

9:. Pulv. Rhabarb. SanSt. JKihiop. Miner. Cren. 
Tatt. ad gr. vj. Calomel, gr. v. Rejin. Jalapp. gr. ii 
01. Anifi gtt. j. 711. f. pubis, om m een lepel meli 
met brood gekookt te neemen. 

Als des kinds maag fchynt vervuild te zyn, z; 
men met groot voordeel een zagt braakmiddel (\ 
van Ipécaauanna kunnen geeven ,• de gift daar va 
naar den ouderdom, kragten en gefteltenis va 
den Lyder gefchikt zynde. Na het gebruik der a 
gemeene uitloozingen, kan het zeer dienftig zyi 
dat het kind begint het gebruik van melk, waar i 

eer 
(t) Fonticulus. (v) Emeiicum, 
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?eiie merkelyke hoeveelheid van tuinflakken ge¬ 
kookt heeft. Dit is van zeer grooten dienft bevon¬ 
den , als ’er enige neiging is tot teering (x), en in 
die zoort der Engelfche Ziekte (y),daar de vogten 
'cherp of ziltig zy n.Op dat het kind het volkomen 
^enot van dit gebruik ontvangen mag, moet het 
uilige maanden aangehouden worden.Een vierde 
3int melk dus gekookt met een once of meer 
lakken,kan eengenoegzaamegiftzynvoor een 
tind omtrent twee jaaren oud,, om alle morgen 
en avond te neemen. Tuflchen tyden kan het 
ook dienftig zyn denLyder te geeven een lepel of 
twee fyroop van raapen; welke gemaakt is enkel 
loor het gezuiverde zap met zuiker te kooken. 
Het volgende trekzel zal zeer dienftig zyn, als ’er 
enig purgeermiddel vereifcht word, gelyk ge* 
meen is in alle jonge kindereh. 

^.Rad. Rbak Indf Glycyrrh. aa dr. ij. Cort. Tama^ 
rijd Cappar. Sem. Fmk.Dulc ContuJ. ad dr.j Ma~ 
df.fcr.j. Pajfular. Maj. Exadmt.unc].^. Cerevif. 
ten. j. Infunde Jimul per xxiv. horas^ et 
Celaturae fumat Infans biennis, cochlearia iij. vel iv. 
hls terve quotidie. 

Of als het geftel zeer vogtigis, of de zappen 
zeer ziltig of zuur: 

. 9?- Ligni Guajaci Cort. SaJJafr. Rad. Chin. Sarfa- 
parill. Ofmund. Regal. Rad. Feenic. unc j. Coque in 
CereviJ. ten. corig. ij. ad cong. j. jj. deinde adde Miilc^ 
ped. Vivent. Contuf. PaJJular. Maj, Exacin. 
Sem. Daud. Fosnic. Dulc. da une£. Fol. Heder. Ter- 
rejir. Sah. aam. ij. Coqueparutn, ei Colaiiira dara 
fu pro pot LI ordinario. 

Maar als het geftel uitgemergeld is, of de Ly- 
der geneigd tot teering, heeft de volgende ge- 
woone drank den voorrang : 

II. Deel. O 

(x) Confumptio. (y) Rachitis. 

Rad. 
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Rad.ConfoIid. Maj.uncï]. Cort.Fraxm, Taméi^ 
Tifc. Pülyp. Querc. Rajur. CC. Ebor.aamc]. Coque 
in Cerevif. ten. cong. ij. Colat. cong. j.^. adde Flor. 
Lamii, Fol. Mah. Ling. Cervin. ad m. ij. Sem. Anifi 
Coriandr. ad dr. iij. Milleped. Fivent. Contuf. PaJJu- 
lar. Major. Exacinat. adf^^. Coque iterum, et Li¬ 
quor colatus per fubjidentitim defaecatus jit pro potu 
communi. 

De volgende poejers zyn zeer dienflig ge¬ 
oordeeld in geval van Engelfche Ziekte in’t al* ' 
gemeen; en kan gegee ven worden op alle tyden 
der ziekte, na het gebruik van dienftige uitloo- 
zingen; zynde de gift gefchikt naar den ouder¬ 
dom des Lyders , en de vaftigheid der ziekte. 
Voor een gemeen geval in een kind tuffchen een 
en twee jaaren oud : 

9--. Labl. Sulphur, dr. j. Puh. Milleped. ppt. Lum- 
bricor. Terre [Ir. Entif. Vener. ad fcr.j.m-f-pAvij 
in chartas vj. dividend., om ’er tweemaal daag& 
eén van te neemeii met twee lepels van de vol¬ 
gende drank : 

j^. Aq. Fcenic. Dulc. Petrof. ad itnc iij. Lirnac. 
Magijiral. iinc ij. Syr. de Alth. iinc j. Tindt. Croci 
Sp. Lavend. Comp. ad dr. ij. m. f. Julap., om ’er 
ook zomtyds twee lepels van te neemen. ^ 

i\ls deeze ziekte verzeld is met enige an¬ 
dere , en inzonderheid als ze gezien word tef- 
fens met het Koningszeer , moet men behoor- 
lyk agt geeven op de laatlle, eer wy met reden 
geneezing van de eerfte verwagten konnen. 

ÜIT^ 
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UITWENDIGE 

ZIEKTEN, 
Vereiflcliendc de hulp van 

-lEELKUNDIGE OPERATIEK 

VIERDE DEEL. 

EERSTE AFDEELIN& 

tT 7y komen nu tot dat deel der (jeneeskonit:, 
W ’t welk betreft dé geneezing der Ziekten 
door heelkundige Dperatien, en een uitwendig 
gebruik van geneesmiddelen, hoewel derzel- 
ver inwendig gebruik hier niet uitgeflöcen Word, 
zynde dit ook dikwils van eene volftrekte nood- 
zakelykheid om de geneezing te bevorderen.Uit- 
wendige ongemakken , gelyk gezwellen, won¬ 
den , breuken (a), verfluikingen (b) enz., bren¬ 
gen dikwils te weeg hevige pyn, rufteloosheidi 
koortzen, ftüipen (c), bezwyniingen (d), wel* 
ke geholpen moeten worden door eene behoor- 
lyke toediening van inwendige middelen. Men 
moet ook agt geeven om, als het mogelyk is, 
door het gebruik van dienltige inwendige mid-^ 
delen j voor te komen het voor den dag komeri 

O 2 van 
(a) Fraélura. (b) Dislocation (c) Convulfio. 
(d) Syncope. 



2.12 NIEUWE OEFFENING 
van deeze toevallen, welke altyd met gevaar 
verzeld zyn. Dus, als men rudeloosheidmerkt 
van een Breuk, moeten wy geeven dienftige 
giften van flaapmiddelen (e) op behoorlyke af¬ 
panden van tyd, om ruP en bezadigdheid te 
bezorgen. Als enige groote wond oorzaak 
geeft tot een koorts, moet derzelver aanval 
verligt of voorgekomen worden door Pappe 
IjDyzen en verkoelende geneesmiddelen. Als 
de zenuwen gefcheurd zyn, en wy vermoeden' 
hebben van Puipen, moeten die tegengePaan; 
worden door dienPige hoofdmiddelen (f), en^ 
die tegen de Vallende Ziekte (g) zyn enz. Op^' 
gelyke wyze, eer enige groote operatie, gelyk 
de wegneeming van een lid , ondergaan word, 
is men gewoon een flaapmiddel te geeven, om 
den lyder de pyn minder te doen gevoelen; en 
door dat middel de koorts of diergelyke ziek¬ 
ten te voorkomen, welke daardoor anderzins 
konden veroorzaakt worden. Eindelyk zyn, 
’er veele uitwendige ziekten, of gevallen der' 
Heelkunde, welke vo.lPrekt het gebruik van 
inwendige middelen vereiffchen., en zonderde-' 
zelve nooit willen wyken. Dus moeten in ver- 
fcheiden gezwellen en verzweeringen (h), in¬ 
zonderheid die knobbelagtig , knoePagtig, of 

^ kankeragtig zyn, of daar derzelver etter is dun, 
Pinkend, bytend, rot, of diergelyke, uitloo- 
zende en bloedzuiverende, middelen (i) , en 
zomtyds een langduurig gebruik van verzag- 
tende middelen (k) toegePaan worden, eer het 
mogelyk is de geneezing te verrigten. En wy 
vinden dikwils zommige uitwendige ziekten 

zoo 

(e) Oplata. (f) Cephalka. (g) Antepileptica. 
(h) Ulcus, (i) Alterantia. (li) Edulcorantia.. 

I 
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►o hardnekkig, dat niets dan de kwyling (1) 
:zelve gefchikt en bekwaam kan maaken tot 
;neezing. Dit toont dat ’er eene vereeniging 
, en moet behouden worden tnflchen de oef- 
ning der Genees- en Heelkunde; welke waar- 
k een deel is van de eerlte, en daar van niet 
oet gefcheiden worden, Wy zullen dit deel 
'■erweegen onder de algemeene Hoofdfluk- 
;n, van gezwellen , verzweeringen, won- 
n, heet vuur (m), breuken, en verltuikingen. 

GEZWELLEN in ’t algemeen. 

Een Gezwel in ’t algemeen word omfchree- Om- 
ven te zyn , een tegennatuurlyke opry- Icivy- 

ng of uitpuiling in enig deel des lighaams, 
in een buitengewoone toevloed der omloo- 
:nde vogteii tot dat deel. 
|2. De Gezwellen konnen voortkomen vanoor. 
^rfcheiden oorzaaken. Het bloed uitwerpen- zaak. 

^ of zig ontlaftendé van enig byzonder vogt, 
dyk zomtyds gebeurt in de fcheiding(a) van 
m koorts, zydewee (b), etterborft (c) , bob- 
dgezwel (d), enz. kan daar oorzaak toe gee- 
m. En naar maate van de natuur der vogt dus 
itlaft, ’t zy bloedig, wateragtig, galagtig, 
iz. veroorzaakt het een ontftooken , waterag- •# 
y, knoeflagtig, knobbelagtig of kankeragtig 
ezwel. Andere Gezwellen worden veroor- 
lakt door winderigheid (e), gelyk de trommel- 
igt(f) op dezelfde wyze als waterzugtige Ge- 
vellen veroorzaakt worden door eene verza- 

O 3 me~ 

(1) Salivatio. (m) Gangijena. Ca) Grids. 
(b) Pleuritis, (c) Empyema, (d) Bubo. 
(ej Flatulentia. (f) 1‘ympanitcs. 
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ineling van water of wei in een byzonder deel 
Breuken (g) der darmen, of derzelver uitzak 
Icing uit hunne plaatzen, zullen insgelyks eei 
Gezwel veroorzaaken. Uitwendige kwetzin 
gen zyn eene andere algemeene oorzaak vat 
Gezwellen: dus zal een kneuzing, fterke druk 
king van enig deel, wond, breuk, verftuiking 
enz. dat doen zwellen of uitpuilen buiten zy 
ne natuurlyke vlakte. Het zelfde kan ook ge 
beuren van byten van fenynige fchepzelen. £i 
naar maate van de natuur der oorzaak, kryg 
het Gezwel zyne byzondere benaaming. Maar 
in ’t algemeen, worden alle Gezwellen verdeelt 
in eenvoudige en zamengeflelde ; of in zulkt 
die van een zagten aart zyn, en verdwynen 
of in een bekwaamen tyd geneezen worden 
door het gebruik van gemeene middelen, zon 
der het voor den dag komen van enige hevige 
of gevaarlyke toevallen ; en zulke als mee: 
kwaadaarrig zyn, moejelyk te geneezen , er 
verzeld met kwaade toevallen , en de naby 
leggende deelen of het geheele lighaam aan 
tallen. Hoewel men dit dikwils niet zoo zeei 
kan toefchryven aan de vinnige aart van he 
Gezwel, op zig zelf aangemerkt, als aan he 
byzonder geitel, of houding van den lyder. 

. 3. Vogtige Gezwellen (h), of zulke die eer 
vloeibaare Itof bevatten, vertoonen zig ecrfi 
of by wyze van zinking of verzameling , dal 
is, of door eene fchielyke overbrenging var 
een vogt reeds gemaakt in zeker deel; of dooi 
cene trapswyze en langzaame verzameling daai 
van in het deel door het Gezwel bezet. 'Ak 
V een Gezwel gemaakt word door zinking J 

WQi'-l 
(2) Hernia, (h) Tumor Humoralis, 
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worden ’er fchielyke pyn, hitte, fpanning, en 
klopping in het deel gevoeld, en men ziet dui- 
delyke teekenen van een koorts. Maar in die 
door verzameling gemaakt worden, word het 
Gezwel langzaam grooter, de pyn en andere 
toevallen komen allengskens, en worden zel¬ 
den zoo hevig, als in een Gezwel door zinkin¬ 
gen veroorzaakt, ten zy het komt in de ge- 
wrigten, of andere deelen met een naanwkeu- 
rig gevoel voorzien. Alle Gezwellen, uitge- 

. zondert die van breuken zyn , eindigen door 
verdwyning(i), Zweering (k) , verrotting (1) , 
verharding (m), of inkrimping (n). Als een Ge¬ 
zwel verdweenen is, vertoont het deel dat aan- 
getafl was zig flap, of herfleld tot zyne natuur- 
lyke grootte en figuur, en is vry van pyn en 
iiardheid. Als een Gezwel zig tot zweeren zet, 
word ’er een merkelyke trap van hitte , pyn ^ 
en klopping in het deel gevoeld, en ais het Ge¬ 
zwel groot is, of diep legt, komt ’er gemeen- 
3yk koorts by. iys de etter gemaakt is, ver¬ 
minderen deeze toevallen gemeenelyk, en ver- 
dwynen zomtyds geheel. En nu, als de plaats 
van het deel het toelaat, fchyiit het Gezwel ge¬ 
trokken te worden tot een punt, of word kegel- 
agtig in het middenfÈe of meed afhangende deel, 
daar de vergaderde etter gemeenelyk wit word. 
Op deeze tyd fehynt het Gezwel ook meer za- 

■mengetrokken te zyn, en het vel van het deel 
meer gerimpeld of Hap dan te voren. En nu, 
als men het drukt, indien het Gezwel opper¬ 
vlakkig is , gevoelt men door dat tuffchen de 
vingers te fchudden, dat de etter hobbelt van 

O 4 de 

(i) Discuffio. (k) Suppuratio. (i) Putrefad;io. 
(111) Induratio. (n) Retraftio. 
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de eene naar de andere zyde, maar deeze hob- 
beling der etter kan moejelyk gevoeld worden, 
als het Gezwel diep gaat onder de fpieren (o), 
in welk geval men des te meer agt moet gee- 
ven op de verzeilende toevallen, om den ftaat 
van het Gezwel te bepaalen. Alle Gezwellen 
hebben , gelyk andere ziekten, hun begin, ver¬ 
meerdering , ftaat , en vermindering , en ze 
konnen gekend en van elkander onderfcheiden, 
worden door de verfchynfels van het aange- 
tafte deel, vergeleeken met de vermeerdering 
en vermindering der toevallen. Gezwellen in de 
vleefchige deelen des lighaams, zetten zig eer¬ 
der tot ftaan' of zweeren, dan Gezwellen in de 
gewrigten, klieren, (p) enz. Als er Gezwellen 
gemaakt worden door overbrenging (^q), is der- 
zelver ftof gemeenelyk etteragtig. Als ze ont¬ 
bonden worden door verharding, verminderen 
de zwelling van het deel en de pyn als de 
hardheid komt. Als ze eindigen in verrotting 
of verderving (r), word hgt deel gevoelloos 
zwart en ftinkend. Maar als een Gezwel ver- 
dwynt door terugtrekking , of wederkeering 
der ftof in het bloed, verdwynt het in eens; 
waar op aandonds koorts, of enige andere 
fcherpe ziekte volgt. 

Voorte- 4. De Gezwellen zynmeer of min moejelyk 
Jcenen. iq geneezen, naar maate van hun aart, hoe¬ 

danigheid , grootte, manier van eindigen , by- 
zondere toevallen het aangetade deel verzei¬ 
lende, en de dand of gedel des lighaams. Men 
oordeelt het beter een Gezwel te hebben dat 
eindigt door verdwyning of zweering dan door 

ver- 

(o) Muscuü. (pj Glandulae. (q) Metaftafis, . 
(r) Moitificatio, 

\ 
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verharding , bederving of overvoering. Als 
het Gezwel groot is, en inzonderheid, als het 
zyn zitplaats heeft in de gewrigten, of andere 
vliezige of zenuwagtige deelen; als derzelver 
ftof diep legt; als die vervuild, dun, of in een 
blaas beflooten is; als het Gezwel holagtig is, 
het deel blaauw, hard, knoeflig,kanker-, of 
knobbelagtig is; het geitel kwaad, de lyder flap, 
zwak, of oud, en in geval van langduurigheid, 
is het verzeld met gevaar, en de geneezing 
word naar gelang moejelyker., 

5. In heete Gezwellen , veroorzaakt door Levens- 
zinking , moet de Ipyze dun en fpaarzaam'^i'^* 
zyn; vleefch, wyn, en geeitryke vogten moe¬ 
ten of geheel nagelaaten, of met omzigtigheid 
gebruikt worden. Maar geleyen , geritenwa- 
ter, broodnat(s), fagoe , hoendernat, aman¬ 
del- (t),gerfl:endranken (v), enz, konnen vryelyk 
toegeilaan worden. De ipys moet in ’t alge¬ 
meen gemakkelyk te verteeren zyn, en als de 

; byzondere wyze van leven, of het geitel des 
lilyders dat vereifcht, moet hem vleefch toe- 
i geitaan worden; maar dan moet het liever ge- 
I kookt dan gebraden worden. De beweeging 
imoet zeer matig zyn, en d^ lugt gematigd, 
de ruit moet aangemoedigd en^ voortgezet wor¬ 
den , als ze ontbreekt. Maar in heete Gezwel¬ 
len , door verzameling, of daar de itof lang- 

j zaam ryp word, en men zweering (x) beoogt, 
i maar die niet voor den dag komt, kan ’er groo- 
ter vryheid in de levens wyze worden toege- 
itaan. De fpys kan hier met fpeceryen gemengd 
zyn, en beide vleefch en wyn in matigheid toege- 

O 5 flaaa 

(s) Panada, (t) Emuliio. (v) Ptifana. 
(x; Suppiiratio. 

/ 
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Ilaan worden. Maar als het Gezwel groot is,’ 
en zig te fchielyk tot zweeren zet, konnen 
verkoelende vogten of gerftendranken , met 
Sarfaparilla, China^ Sc. gebruikt worden, in 
plaats van wynagtige vogten: de andere dee- 
len der levenswyze moeten naar gelang flap 
en verkoelende zyn. 

6. In de geneezing der Gezwellen , ’tzy ge- 
_ maakt door zinking of verzameling, moet men. 

agt geeven op derzelver ftaat, of byzondere 
tyd van maaking en duüring, derzelver natuur 
of hoedanigheid , gedaante , plaats, grootte, 
en oorzaak, teifens met de toevallen die het 
verzeilen, en het geftel van den lyder. Geduu- 
reiide het begin , of zelfs de vermeerdering 
van een Gezwel in de gewrigten , of andere 
zenuwagtige deelen, daar het met veel gevaar 
kan verzeld zyn , konnen wy, als het dienftig 
geoordeeld word, tragten dat te rug te dry ven, 
dat is, derzelver ftof, nu in haare eerfte zet¬ 
ting , te doen wederkeeren in het bloed, door 
het inwendig gebruik van uitloozende middelen, 
en het uitwendig gebruik van zulke die terug- 
dry vende (y) genoemd worden. Tot dit einde 
konnen aderlaat^g, koppen, en dienftige pur¬ 
geermiddelen (z) met Calomela , beurtelings 
verkooren worden, als de toevallen het eiflehen, 
of als ’er noodzakelykheid zyn zal. Zomtyds 
is ’er ook eene ligte kwyling (a) in deeze ge¬ 
legenheid gebruikt; maar in zeer knobbelag- 
tige, kankeragtige, en fcheurbuikige, of ver¬ 
zwakte geftellen, hebben verzagtende purgeer- • 
middelen gemeenelyk den voorrang. In deeze 
gevallen dan konnen trekzels van Senebladen, . 

Rha< 
(y) KepcIIentia. (z) Cathartica. (a) Saliyatie. 
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Rhabarber, Cailia, Tamarinde, enz. met voor¬ 
deel gebruikt worden. Geduurende het ge¬ 
bruik , of vereifchte herhaaling daar van, om 
de misdoende vogt door de gemeene uitloos- 
plaatzen af te dry ven, als die wederom in het 
bloed is te rug gekeerd, konnen de- volgende 
terugdryyende middelen veilig gebruikt wor¬ 
den , om e§ne volkomen afwending te ver- 
oorzaaken , en de wederkomfl: der ftof voor 
te komen. Alle terugdryvende middelen, zyn 
of verkoelende, of zamentrekkende; en kon¬ 
nen dus gebragt worden in bekwaame voor- 
fchriften, tot het tegenwoordig oogmerk. 

Terugdryvende pap (b). 
Rad. Bijlort. Tormentill. Cort. Granat. FL 

Rofar. Ruhr. Balauji. ad unc £. Alum, Rup. FL 
Sulph. ad uncj. Boli Armen. JJthargyr. Auri. Sang, 
Dracon, ad iinc].^. Saccb. Saturn, dr. iij. ƒ. Fuh. 
ad adde Aceti Opt. Urin. Human, ad q.f. coque 
fimul ad .cataplasmatis conjijientiam , deinde adde 
Camphor, dr. j. Ung. Popul. Mercurial, ad uncjl- 
pl. Ompbacm. unc j. m. f. Cataplafma, om daar 
van tweemaal daags, zoo veel als nodig is, 

. koud op te leggen. 
Ais dit zamenftel te werkelyk, of te kofle* 

lyk geoordeeld word, kan het volgende in des- 
zelfs plaats gebruikt worden. 

ry. Farin. Aven. Boli Armen, ad unc iv. Alum. 
Rup. unc j. coque in Aq. Bhutan, vel Urin. Human, 
g. f. u.f. Cataplasma. 

"De gemeene pap enkel van havergort en 
water, is insgelyks zeer kragtig bevonden in 
de verdwyning (c) van brandige Gezwellen (d). 

Te- 

(b) Cataplasma RepelJens. (c) DiscufliQ, 
(d) Tumor inflammacoriijs. 



220 NIEUWE 0 EFFENING 
Terugdryvende mixtuur, (e) 

5^. Troch. Alb. Rhaf. Labt. Sulphur, ad unc 
Sacch. Saturn, dr. ij. Camphor, dr. Aq. Flantag. 
Sambuc. Acet. Opt. Vini Rubr. ad unc iij. Album, 
GVor.No. ij. 01, Lini fme igne exprejf. unc ij./. mix~ 
tura^ fecundum artem, met linnen doeken dik- 
wils op het aangetafle deel te leggen. 

Of 
]9f. Acet. Vini Alb. 01. Rofar. Mucilagin. Sem. 

Cydori. ad unc ij. Sal Volat. Oleof. dr. ij. 01, Succin, 
dr.}.£. Camphor, dr.fi. m. in cundemfinem. 

Terugdryvende zalf. (f) 
Troch. Alb. Rhaf. unc fi. Sacchar. Saturn, dr, 

n. Üng. Mercurial. Alb. Camphor, ad unc].fi. m.f. 
Unguent , om ’er het gezwollen deel twee- of 
'driemaal daags mede te befmeeren. 

Na het gebruik van een der voorgaande, 
kan de volgende pleifter op het deel gelegd 
worden, 

Terugdryvende pleifter (g). 
Puh. Sang. Dracon. Boli Armen. Cort. Gra^ 

nat. Fl, Balauji. Rofar. Ruhr, ad unc j. fi. Litkarg, 
Aur. unc iv. Sacch. Saturn, uncfi. Empl. deSapone 
ad Hern, ad t^fi. AcetiVini Rubr. ië j. 01. Rofar, 
unc X. coque ad debitam confjlentiam, deinde adde 
Camphor, unc fi. m.f. Emplajtrum, f q. 

De volgende ingrediënten konnen verfchei- 
dentlyk verenigd, en vermengd worden in 
verlcheiden gedaanten van uitwendige midde¬ 
len j om het zelfde einde te beantwoorden. 

Aq. Aluminnf. Magiftral. Calcif. Bhagedcenic. 
Rofar. Rübr. Aceti. Rofat. Balf. Sulphur, cum 01, 
IJni ppt. Laud. Liq. Sp. CC. Sp. Sal. Ammon. Empl. 

de 

(e) Mixtura Repellens. (f) Ungiientiim Repellens. 
(g) Emplafirum Repellens, 
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de Minio de Ranïf. cum Mercur. 01. Hyper. PetroL 
Samhuc. Rut es. Ung. Alb. Camphor. Nicotian. Nutrit, 
Rofat. Dejiccativ. Rubr. Solan. Rad. Sigill. Salomon. 
Hyofcyam. Herb. Nicotian. Plantag. Burf. Pafior. 
Centinod. Equifet. Millefol. Sem. Hyofcyam. Gland. 
Ouerc. Gallae. Farin.Eabar. Aven. Hordei. Fl. Sarnb. 
Hyper. Melil. Santal. Rubr. Opium, Balfam. Peruv, 
Lap. Haemat. Gumm. Sarcocoll. Sal. Amrnon. Mi¬ 
nium, Cerujfa, ^c. 

Zomtyds worden ’er uitwendige terugdry- 
vende middelen , by wyze van befchermen- 
de (h) , boven op het gezwollen deel gelegd, 
om de te groote vloejing van vogten derwaarts 
te onderfcheppen of te beletten ; en zomtyds 
word ook een dienftige zwagtel , natgemaakt 
in een verkoelend of zamentrekkend vogt, tot 
het zelfde einde digt' daar om gewonden. Men 
moet hier opmerken, dat terugdryvende mid¬ 
delen zelden , indien ooit , gebruikt moeten 
worden, zonder een mengzei van verdryven- 

I de (ij, verdunnende (k) , of verzagtende mid- 
t delen (1); om dat ze, als ze ’er alleen opgelegd 
worden, ligtelyk koortzen, hardheid in het deel, 
en zomtyds ook een knoeftgezwel (m) of kan¬ 
ker veroorzaaken. Op gelyke wyze zyn ze nooit 
dienftig , dan in het begin van het Gezwel ; 
en moeten ’er geenzins opgelegd worden, als het 
veroorzaakt word door algemeene koortzen, of 
enige kwaadaardige ziekte; of als het komt in de 
uitloosplaatzen van het lighaam; om dat de Ge¬ 
zwellen in deeze gevallen gemeenelyk fcheiden- 
de ontlaflingen zyn van de misdoende ftof, 
welke we(;lerom in het bloed^te ruggedreeven 

zyn- 
/ 

(b') Defenfiva. (i) Discutientia. (fc) Attenuafltia» 
(1) EmplUcntia. Scirrus., 
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zynde, doodelyk kan worden. De terugdrya 
vendé middelen (n) zyn ook niet dienftig, als 
de Lyder van een bloedryk geitel is, ten zy 
behoorlyke uitloozingen derzelver gebruik zyn 
voorgegaan; gelyk ook als het Gezwel diep legt 
onder de fpieren (o) , want derzelver uitwer¬ 
kingen konnen niet wel verwagt worden zoo 
ver te reiken: en in ’t algemeen brengen ze in 
dit geval kwaade toevallen te weeg door het 
fluiten van de zweetgaatjes der huid (p), en 
het verhinderen der doorwaafleming (q). ’t Is 
derhalven alleen in oppervlakkige Gezwellen, 
dat wy terugdryvende middelen moeten ge¬ 
bruiken , en niet, ten zy de zamenloop van 
andere omltandigheden dat zal toelaaten. In 
’t algemeen is het verdwynen van een Gezw'el 
beter te agten dan eene aftrekking (r) of af¬ 
leiding (s) der ftof op een ander deel ; maar 
de verzweering word gemeenelyk b^ter geoor¬ 
deeld dan die beide, als men die met voordeel 
krygen kan; dat is, als de ziekte die wil toe¬ 
laaten , of als ze kan in ’t werk geheld worden 
zonder enige gevaarlyke toevallen te veroor- 
zaaken, wegens het maakzel of plaats van het 
deel door het Gezwel bezet. 

Dqqj 7. Als het oogmerk is het Gezwel te doen 
Verdwy- verdwynen, dat is j deszelfs hof te ontlahen of 

uit te waalTemen , door de onzigtbaare door- 
' waaffeming, moet de levenswyze matig, en de 

fpys van een verdunnende en doorWaalTeming- 
bevorderende natuur zyn. Alles Wat brandig 
kan zyn moet nagelaaten worden. De ader- 
laating, en verzagtende purgeermiddelen kon¬ 

nen 

(n) Repellentia. {o) Mufculi. (p) Pori Gutanei, 
(q) Perfpiiatio. (r) Revulfio, (sj Derivatio, , 
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rien naar gelang herhaald worden, geduurende 
het uitwendig gebruik van verdwynende en 
;^erzagtende middelen; waar van de eerfle ge- 
chikt zyn om de vogt te verdunnen , door 
laare warme, fyne, en doordringende deeltjes 5 
:erwyl de laatfle de zweetgaten der huid , en 
Ie vezeltjes van het aangetafte deel, welke de 
lof ophouden , openen en verllappen ; zoo 
lat ’er door de zamengevoégde uitwerking van 
)eide een uitgang daar voor kan bezorgd wor- 
len , onder de gedaante van zweet, of door- 
vaalTeming. Derhalven moeten de verdwy- 
lende, zoo wel als de terugdry vende midde- 
en alleen gebruikt worden omtrent het begin of 
Ie vermeerdering van het Gezwel; en dan moet 
er zorg gedraagen worden, dat ze niet te flerk 
gemaakt, of te lang gebruikt worden, inzon- 
lerheid als ’er ontfleeking (t) by is. Omtrent 
lerzelver ftaat of vermindering , als de etter 
^’olkomen gemaakt is , zal derzelver hoeveel- 
leid waarfchynlyk te overvloedig , en de dik- 
leid of flymigheid te groot zyn , om te kon- 
len uitgeflooten worden door middel van ver- 
Iwynende en verzagtende middelen ; weshal- 
7en de toevallen door derzelver gebruik erger 
:ullen gemaakt worden. Maar wanneer ze ook 
lienflig geoordeeld worden of beter dan andere 
niddelen , moet de kragt der terugdryvende 
niddelen geholpen of geregeld worden doof 
:en mengzel van verkoelende (v) , ettermaa- 
tende (x) , en pynftillende (y) ingrediënten,, 
lIs de byzondere toevallen dat vereiffchen; 
vant hier, gelyk in de meeite uitwendige ziek¬ 

ten, 

CO Inflammatio. (v) Refrigerantia, 
(x) Suppurantia. (y) i^aodyna. 
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ten , kan de geneezing niet verrigc worden 
zonder eene voorzigtige toediening van ver* 
fcheiden middelen. De algemeene voorfchrif- 
ten (z) der verdwynende middelen zyn zulke 
als de volgende : 

Verdwynende ftooving (a). 
9?» Rad. Emil. Raphan. Ruftican. ad dr. vj. Allii 

iinc^. Fol.Puleg. Menth. Abfynth. Fulgar. Abrotam 
Lauri ai m. j. Sem. Fcenic. Dulc. Baccar. Laur.^ 
Contuf. ad uncj^. Coque in Aq. Fontan. et LaSt. Vac- 
dn. ad i]. Colat. ^ iij. adde Sp. Vin. Camphor, 
unc iv. m. f. fotus, drie- of viermaal daags met 
linnen doeken warm te gebruiken. Of 

9r. Rad. Alth. Ireof. Flor ent. ad unc j. Herb, 
Rofmar, Centaur. Min. Origan. Agrimon. Sabin. 
Calaminth. ad m.]. Sem. Lini , Cumin. Bacc. Junip, 
Contuf. ad unc]. Fl. Melil. Hyper. Cbamcem. ad 
Coque in Urin. Human. Aq. Fontan. ad iS ij. Colat. 
«iij. adde Sp. Vin. unc iij. Sal. Ammon, uncj^. m. 
f. fotus in eundetn ufum. 

Na het gebruik van zulk eene flooving, 
kan het zeer dienftig zyn, telkens daar op te 
leggen een verdwynende pap. 

Verdwynende pap (b). 
F/. Pulv.,Fl. Cbamcem. Samb. Melil. Sem. Cu* 

ikin. Bacc. Junip. Lauri ad unc], Farin. Fabar. 
Or oh. Hord. ad unc ij. Cepar. Sub. Cinerib. Codt, 
unc j. Acet. Opt. unc iv. Aq. Fontan. q. f. Coque 
ad Cataplafmat. confjientiam, deinde adde Camphor, 
dr. j. Sal. Nitr. dr. vj. Mell. Opt, unc iij. 01. OU* 
•uar. Immatur. unc iv. m. ƒ. Cataplafma. 

Als men eene neiging tot verflerving (c) 
merkt, moet men by de ftoovingen of pappen, 

nu 

(z) Formulae, (a) Fotus Difcutiens. 
(b^ Cataplafma Difcutiens. (c) Mortiflcatio. 



DER GENEESKUNDE. 225 
nu befchreeven, voegen Ciner. ClavelL Sal Am~ 
Pion. Myrrh. Euphorb. Cort. Peruv., &‘c. Of het 
volgende kan in dit geval van dienft zyn: 

Verdeelende mixtuur (d). 
9;. Oï. Petrol. Hyper. Chamam. Rutae aa uncj. 

01. Succin. dr. iij. Sp. Sal. Ammon. 01. Terebinth, 
ad dr. ij. Laud. Liquid, dr. j. ƒ. embrocatio. 

Of 
iji.., Sp. Vin. Camphor, unc ij. Lavend. Comp. unc^, 

01. Lumbric. Rofar.Sambuc. ad uncj^. Ol.Rofmar, 
Chym. Major an. Origan, ad gtt. x. Elix. Vitriol, 
dr.g. Sal. Volat. Oleof. Sp. CC. ad dr.]. f. Mixtura^ 
om er zomtyds het aangetafte deel, met een 
warme hand, wel mede te vryven. 

Verdryvend fmeerzel (e). 
Ung. Laurin. Dialth. Nicotian. Martiat. Sam- 

hue. ad unc^. 01. Chamcein. ex Later, ad uriff,]. 01, 
T'erebinth.unc^^. 01. Palm. unc]. Macisper ÊxpreJJ'. 
dr. j.J^. Camphor. Sp. Sal. Ammon, ad dr. ij Tinei, 
Canthar. fcr. j. m. f. Liniment., om ’er het ge¬ 
zwollen deel zomtyds mede te befmeeren. 

Na het gebruik van enige der voorgaande 
voorfchriften, kan ’er de volgende pleilfer op 
gelegd worden. 
• 9^. Empl. de Bacc. Laar. Parac. de Cumin, ad unc ‘j. 
de Ranis cum Quadruplicato Mercurio unc]. Solve 
Jiinul: deinde adde Sal. Ammon. Corn. Cerv. Volat. 
ad dr. ij. Camphor, dr. j, 01. Succin. Sal. Nitr. ad 
unc£. m.f. Emplajlrum , om daar van een ge¬ 
noegzaam deel over linnen te fmeeren , en op 
het aangetafte deel te leggen. 

Als het Gezwel nadert tot zyne hoogte, word 
het zomtyds overmatig pynelyk. Daar kan 
insgelyks hevige pvn komen wegens deszelfs 

II. Deel. P plaats 
I (dj Mixtura Difcutiens. (e^ Linimentum Difcutieiy*. 
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plaats in een zenüw- of vliesagtig deel, onbf- 
kwaame middelen, of diergelyke. In welk ge¬ 
val uitwendige pynftillende middelen moeten 
gebruikt worden, ’tzy alleen, of gemengd met 
andere ingrediënten. En zomtyds zal het ook 
dienftig zyn , inwendig een gift te geeven van 
een flaapmiddel (f). De uitwendige middelen, 
hier gebruikelyk , konnen uit de volgende za- 
mengefteld worden: 

Emp, Flos. Unguent, de Mueilagin. Mei. OL 
Lini. 01. Amygd. Dulc. Chamcem. Lilior. Alb. Lum- 
bric. Succin. Ung. Laurin. DiaJth. Rofat. Popukon, 
Crocus. Lac. Rad. Alth. LU. Albor. Flor. Hyper. 
Sambuc. Sem. Hyojcyam. Balf. Peruv. Opium. Cam¬ 
phor. Ficus. Cepae, Sc. 

8. De verzweering (g) , ook genoemd ry- 
ping , teering (i) , of ettermaaking (k), 
dat is, de verandering of ontbinding van het 
Gezwel, of een deel deszelfs in etter of mate¬ 
rie , word geoordeeld de natuurlyke en veilig- 
fle wyze te zyn y om een Gezwel te eindigen. 
Als deszelfs geilel en plaats dat met voordeel 
wil toelaaten , moeten wy by alle bekwaame 
gelegenheden dezelve tragten te bevorderen, 
door eene behoorlyke levens wyze, en het uit¬ 
wendig gebruik van geneesmiddelen , welker' 
deelen warm , verdunnende, en verzagtendc 
zyn. De gewoone voorfchriften van uitwen^^ 
dige ettermaakende middelen zyn- ffcoovingen'^ 
pappen, en pleifters : wy zullen hier'" van ellii 
derzelve een algemeen voorbeeld geeven : -F 

EttermaakendQ ftooving (1). m 
R:. Rad. Alth. Bryon. Alb. Recent, ah unc f. FoH 

'(f) Opiata. (g) Suppuratio. (h) Matüratio. 
(i) Digeltio. (k)Impoftumaiio. (l)FotusSuppunit®riuSr 

! 
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Mah. Melilot.- Chamcem. ad ifi. j. Bacc, Lauri. 
lipi Contuf. ad dr. vj. Flor. Sarnb. m. ij. Jq. Fontan, 
la££. Vaccin, ad q. f Coque parum et Colat. & iij* 
%dde Sp. Vitu unc iv. Tin^. Croci uncj. m.f.fotus^ 
:wee- of driemaal daags warm te gebruiken. 

Of . 
Bulb. Lilior. Alb. Rad. Oxylapath. Caric. Pingi 

'duncj. Fol. Alth. Mah. Pariet ar. Flor, Hyper, 
Ihamcem. ad m. ij. Sem. Cumin. Lini. Foenugrcec, 
lontuf. ad unc j. Coque in Aq. Font. q. ƒ. et Colat, 
& iv. adde Mell. Opt. Sp. Vin. Redtif. ad unc iij. 
2. ƒ. Potus eodem modo utendus. 

Na het gebruik eener dieriftige ftoovingj 
;an ’er een pap met voordeel op het deel ge- 
2gd Worden. 

Ettermaakende pip. (m) 
Rad. Alth. unc ij. Fol. Malv, Chamcem. Pa^ 

ietar. ad m. j. Fl. MelU. Chamcem. ad tn. 
ue in Aq. Fontan. q. J. et Coldturae MucilaginofcS 
dde Cepar. Allii CoSt. Rad. Bryon, Alb. Contus ad 
nc iij. Farim Semi Lini. Foenugrcec. F'abar. 
Htic. Ferment-. Acrif. Üng. Dialth. Sarnbuc. OU 
Mior. Alb. ad unc ij. Croci dr. j. m.f, Cataplafma, 
omtyds te verVerfchen. Of 

FoL Malv. Alth. TuJJtlag. ad ni. ij. Coque in 
iq. Font. q.f. Colat. j. adde Fic. Ping. Tojior, 
t Contuf. No. xij. Rad. Bryoïïi Alb, Liliot. Alb.. 
)xylapath. Recent, Contuf. Micde Pan. Alb. ad 
nc iv. Sem. Lini Foenugrcec. ad unc j. J^. VitelU 
hor. No. ij. 01. Chamcem. Lini ad unc j. Croci 
r. j. m. f. Cataplasma. 

De gemeene pap om de ettermaaking te be- 
'orderen, welke meteen zeer goeden uitllag 
ebruikt word j word alleen gemaakt van brood 

P 2 eü 
(ai) Cfttaplasm» Suppurat^iiuai. 
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en melk, zamen gekookt tot eene behoorlyk< 
dikte; waar by naar gelang kan gevoegd wor 
den een weinig fafFraan, en een bekwaam dee 
van Axung. Porcin. of Ung. Dialth. 01. Hyper 
Lumbricor. Rofar. Ung. Sambuc. Laurin. ^c. o 
als eene gelyke hoeveelheid van gekneusde 
Eryony wortels, en de gemeene pap van brooe 
en melk zamen gebruikt word, helpen ze won 
derlyk. Deeze pappen- zyn van zeer groote 
dienft in zulke groote Gezwellen of etterge 
zwellen (n), die diep leggen; inzonderheid al 
ze zitten onder aders, flagaders, en zenuwen 
of in de gewrigten komen; en in ’t byzonde 
in de keelontfleeking (o), als zy, in de keel zit 
tende, den lyder in gevaar van verwurgin^ 
brengen. Want door hunne heete en aantrek 
kende natuur, maaken zy zulke Gezwellen fchie 
lyk gefield tot zweeren, welke anders, doo 
lang in een flaat van onrypheid te blyven, ge 
legenheid konnen geeven aan de misdoend 
flof, om de naby leggende deelen te by ten, t 
bederven , of te doen verflerven. Maar al 
wy enig diergelyk vermoeden hebben, moetei 
wy niet wagten naar eene volkomen verzwee 
ring; maar zoo ras als ’er enige etter werke 
Jyk gemaakt is, ’t welk gekend kan worde: 
door drukking , of derzelver fchommeling 
moet het gezwel aanflonds geopend worden 
hoewel het overbly vende deel van het Gezwel 
in dit geval, moejelyk kan wegzweeren, d 
vogt daar ligtelyk weder in verzamelt, dun c 
flinkend word, of de geneezing met moejelyfc 
•heid verzeld gaat. 

Maar als het Gezwel redelyk oppervlakkig 
■ , e. 

(n) AWceffus. (o) Angiaa. 
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tl van eene matige grootte is, is het genoeg 
eszelfs zweering te bevorderen, door dienfli- 
e pleifters op het deel te leggen, gelyk Dia- 
i>y/. cum Gimm. Flos. Unguent, de Mucilagin. 
)iagalban. Batean. ^c. Maar de volgende kan 
og dienfliger zyn. 

Ettermaakende pleifter. (p) 
Fjnpl. Diachyl. cum Gumm. de Mucilagin. 

e Bacc. Lauri. e Cumin. Melilot. Simpl. 
d unc ij. Pk. Burgund. Terebinth. Fenet. Puh.Rad.^ 
tith. ad unc]. Croci dr. ij. m. f. Emplafir. om 
aar van een genoegzaam deel te fmeeren over 
ubbelt linnen, of liever zeemleer, en het op 
et aangetafte deel te leggen. 

Of 
Empl. Paracelf. de Mucilagin. Flor. Unguent. 

% unc iv. m. f. Emplajlrum. 
Daar.konnen ook, om het zelfde einde te bo¬ 

nken , pleifters gemaakt worden van de vel¬ 
ende ingrediënten, Cera Flam. Sperm. Ceti. Re- 
n. Flava. Pix Burgund. Bdellium. Sagapen. Lab- 
m. Opopanax. Tacamahaca^ Gumm. Ammon. Te- 
éintb. Fen. 01. Amygd. Dulc. Lilior. Alb. Cha- 
laem. ^c. 
Het gebruik van dienftige pleifters word ge- 

ordeeld van zeer merkelyke kragt te zyn in 
et voortzetten van de zweering der Gezwellen, 
; welk zy doen door de inwendige hitte te ver- 
leerderen, en de ftof in te houden, op den 
elfden tyd, dat ze de wegvlieging van de wei- 
^tiger of wateragtiger deelen beletten ; wel- - 
er verlies hier een knoeftgezwel (q) zou kün- 
en te weeg brengen. 
9. Als de Gezwellen door het gebruik der tetiema- 

P 3 voren’^^'^^ 
(p) Emplaftrum SuppuratarioiH. (q) Scirrus. 
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voren befchreeven middelen, eens volkomen- 
verzworen of ryp zyn, moeten ze aanftonds 
geopend, en Ingt aan de flof gegeeven worden, 
't zy door het lancet of een brandmiddel (r)., 
Men heeft opgemerkt, dat het allerbeft is de 
opening te doen met een brandmiddel als het, 
Gezwel of ettergezwel (s) groot is, of een 
groote overvloed van etter ontlall moet wor¬ 
den ; gelyk ook als het geheele Gezwel niet wel.i 
ryp gemaakt is, als het knoellagtig en kreeft-, 
agtig is, of de etter in een blaas bevat word y 
en diep ligt; en eindelyk, als het deel ver*, 
eifcht lang open gehouden te worden, of men 
^er niet gevoeglyk een verband kan opleggen,, 
om de toellel valt te houden. ■ Maar het ge¬ 
bruik van een brandmiddel word zoo dienftig 
niet geoordeeld in waterzugtige gellellen, ken¬ 
nende de deelen waar op ze gezet worden hier 
ligtelyk verilerven , door lang open te bly ven. 
Daar zyn verfcheiden wyzen om brandmiddelen 
te bereiden tot opening der Gezwellen. Die 
van een zagter zoort zyn, worden gemaakt 
van de gemeene zeep - loog , gekookt tot eem 
hardagtige dikte, met eene gelyke maate | 
van ongeblulle kalk; of de loog van enig valt 
loogzout (t) kan tot het zelfde einde dienen, 
zynde hard gekookt, en gefneeden in Hukken 
\^an eene behoorlyke gedaante, welke gemee- 
nelyk langwerpig rond is. Voor kinderen of 
menfehen van een teer geitel zal een klomp, 
gemaakt van ongeblulle kalk , en een gelyk 
deel zwarte zeep het werk verrigten. Maar 
als het llerker vereifcht word, kan er een der¬ 
de of vierde deel van het gemeene brandmid- 

del|f 
fy) CaufUema. (s) Abfcefius. (t) Sal Akallcys. S 

I 
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del, of onderaardfche fteen (v) by gedaan wor¬ 
den. Het potentiaal brandmiddel (x), en de 
onderaardfche fteen , worden van de Heel- 
meefters in deeze gelegenheden allermeeft ge¬ 
bruikt. De volgende ingrediënten konnen, als ' ' 
het dienftig geoordeeld word, by enige berei* 
ding van dit zoort gevoegd worden Vitriol. Ro¬ 
man. Vitriol. Alb. Ciner. Clavell. ^c. En zom- 
raigen, in hoop om het deel te verdooven, of 
den lyder minder gevoelig voor de pyn te maa- 
ken, gebruiken een mengzel van heulfap (y). Door 
De manier om een brandmiddel op enig Gezwel 
te leggen , om deszelfs verzworen ftof 
uit te laaten ,*is deeze: zy fnyden een klein gaatje 
in het midden van de gemeene Diachylon pleis¬ 
ter , en daar door fteeken zy een klein ftukje 
van het brandmiddel dat zy verkooren hebben, 
en zoo leggen zy het op het meeft hangende 
deel van het Gezwel ; bezorgende en hou¬ 
dende dat vaft door een andere pleifter, en 
als ’er gelegenheid is , een behoorlyk ver** 
band. Het oogmerk van het gat in de pleifter, 
is de werking van het brandmiddel te bepaalen, 
en het te rigcen op het byzonder deel, ’t wellé 
geopend moet worden. En daarom moet dit 
gat wat kleiner gefneeden worden dan de be- • 
oogde grootte der korft, om dat bet brandmid¬ 
del zig gemeenelyk verfpreid in zyne werking, 
en de paaien wegvreet, binnen welke heteerft 
befloten was. De beoogde uitwerking word 
vroeger of laater gekregen, naar de kragt van 
het brandmiddel. Het zagter zoort zal gemee¬ 
nelyk opening maaken voor de befloten ftof, 

P 4 ia 
(v) Lapis Infernalis. (x) Caufticum Potcntiale, 
(y) Opiuia. 
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in een tyd van agt of negen uuren; maar dè' 
fterker zomtyds in één uur of minder. Hec 
Lunare Cauflicum, dat zeer fterk is, moet met 
groote voorzigtigheid gebruikt worden, of door 
een zeer klein deel daar van te gebruiken, met v, 
behoorlyke befchermende middelen (z): of an-- 
ders door het deel nat te maakenen in wei- t 
nige uuren , dikwils daar mede aan te raaken, r; 
Als enige bereiding vanditzoort, behoorlyk ge- 
bruikt zynde, uitwerking gedaan, of de ftof 
doorgegeeten heeft, moet het aanflonds 'Weg¬ 
genomen , en het deel bevryd worden van de 
overblyfzels der brandende zouten, door het te , 
walTchen met warm water, melk, of wyn. En 
daar na kan ’er een warm verband met Ung, 
Bajilic. en Linim. ArcaeL aa op gelegd worden, 
en bedek het met EmpL Diachylon c. Gumm. of 
diergelyke; of als de natuur of ftaat van hét 
Gezwel het vereifcht, een pynftillende (a) of 
ettermaakende pap(b). En dus moet de korft; 
dagelyks bezorgd worden met dienftige etter 
maakende middelen (c^, tot dat ze afvalt. De i 
voorfchriften van dienftige ettermaakende mid¬ 
delen , zie in ’t vervolg. 

lo. De Gezwellen moeten eerder door fny-.-' 
den, dan door een brandmiddel geopend wor¬ 
den , als ze van een matige grootte zyn , en. 
derzelver ftof reeds wel is ryp Gemaakt; als 
het deel gemakkelyk is, het Gezwel niet diep, 
of een lidteken zeer onaangenaam zyn zou, enz.' j 
moet de opening altyd gedaan worden volgens 
de rigting der vezelen van de fpieren (d) die) 

(z) Defenfiva, (a) Cataplasma Anodynum. 
(b) Cataplasms 5uppursn§. (c) PigclUvi^, ■ ; 

Musculi, jf 
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refneden moeten worden, en langs het meeft 
langende deel van het Gezwel; groote zorg 
gedragen zyndc om de groote bloedvaten, ze- 
liuwen, en peezen te vermyden. Dikwils volgt 
er op de opening der Gezwellen, door fnyden 
ïen bloedllorting (e), en als de ontlafling zeer 
nerkelyk is, een bezwyming (f) of flaauwte. 
De bloedllorting moet behandeld worden, ge- 
yk te voren gezegd is, met dienllige inwendi¬ 
ge middelen: en de volgende zamentrekkende 
ngrediënten konnen of alleen gebruikt, of tot 
)ehoorlyke voorfchriften tot een uitwendig ge- = 
)ruik opgemaakt worden. Vitriol. Roman. Vi- 
riol. Alb. Sacch. Saturn. Chalcant. RubefaSl. Sang, 
'bracon. Alum. Ufi. Croc. Mart. Adftring. Sp. Fint 
■eet. 01. Terebinth, ffc. Of het kan dienltig zyn 
;ereed by de hand te hebben dit uitwendig 
loppend middel. 

Uitwendig Hoppend middel (g). 
Puh. Sang. Dfacon. Bol. Armen. Maftich. 

Vhuris. Aloes aa dr. ij. Sacch. Saturn, dr. j. Album. 
>0'/. No. j. Aceti Vin. Rubr. q. f. f. mixtura, met 
innen doeken op de open vaten te leggen. 

Als dit niet helpt, moeten ’er doeken, ge- 
loopt in een fmelting van Vitriol. Roman. Sacch. 
hturn, ^c., opgelegd worden, en zelfs kan de 
)oejer van dezelfde ingrediënten, gellrooid 
vorden op de openingen der bloedende vaten; 
;org gedragen zynde om die weg te neemen, 
Js de vloed is opgellopt. Maar als dit alles 
ionder vrugt gedaan is, moet men zyn to&- 
dugt neemen tot het werkelyk brandyzer (h). 

■ Als ’er enige mcrkelyke' hardheid blyft, na 
y P 5 dat 

Haeipqrrhagia, (f) Syncope. 
(g^Stvnticum Externum., (h) Cauterium Adualc, 
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dat het Gezwel geopend is, konnen de verzag- 
tende of verdwynende ftoovingen, pappen, en 
pleifters, te voren voorgefteld, met voordeel, 
gebruikt worden. Als ’er een verfterving (i) in 
fcfpeurd word, kan ’er iets als de volgende in- 
Ipuiting gebruikt worden. 

Infpuiting voor koud vuur. (k) 
9r. Sp. Vin, Camphor, unc iv. Tinöi. Cort. Fe- 

ruv. Myrrh, et Aloes unc j. Tin^. Croci uncj^. Un¬ 
guent. Mgypt.dr. ij. ƒ. mixtura, om een weinig 
daar van warm met een fpuit in de verzwee- 
ringen (1) te Ipuiten, naar eilch van zaaken. 

Of 
9r. Sp. Vin. unc iv. Tinct. Cort. Peruv. unc ij. 

Elix. Ppt. unc j. m. f. injectio in eundem finem. 
Of 

Rad. Gentian. Ariftol. Utriusque Cort. Peruv. 
Md unc j^. Herb. Centaur. Min. Nicotian. Sabin, ad 
tn Fl. Hyper. Rofar. Rubr. Balauft. ad Pug. j. 
Pulv. Aloes. Myrrh, ad dr. ij. Sacch. Cand. Rubr. 
unc j. coque in Aq. Calcis et Vini Rubr. aa j. 
Colat. W" j. adde Mell. Rofat. unc iij. Tinct. Croci 
unc ij. Balf. Peruv. dr. j. m. f. injectio. 

Als het Gezwel holagtig is, moeten de ver- 
fcheiden draajingen open gemaakt, en toteen- 
gebragt worden, op dat het verband met voor¬ 
deel kan opgelegd worden. Maar als de ho¬ 
len diep gaan, moeten wy liever wagten, tot 
dat derzelver kanten door de geduurige ver- 
zweering (m) zoo dun flyten, dat ze met groo- 
ter gemak, en minder gevaar konnen gefnee- 
den worden. 

Hoe het u. Het overige deel van de geneezing der 
Kade o- ^ Qg, 

(i) Mortificatio. (k) Injeftio ad SphacelUffl* 
(1) ülciw. (m) Supputatio. 
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Gezwellen, hangt af van de rypmaaking, zuive-pening 
ring, bedekken met vleefch, en maaken van 
een lidteken. Een ettergezwel, of geopend 
Gezwel, word gezegd ryp gemaakt te weezen, worden, 
als derzelver ftof wit is, en van een dik geftel; 
en gezuiverd, als de grond en kanten daar van 
zuiver zyn, of vry van vuiligheid, vol roode 
vlakken, en in flaat om verfch bloed te Horten 
door een kleine kragt daar aan toegebragt; het 
word gezegd met vleefch bedekt te worden, als 
de verzw;eering met vleefch vervuld is, by- 
naar tot de huid toe, op welken tyd het in Haat 
is, om met een lidteken of huid overdekt te 
worden. De verdrietige manier van eerft ryp 
te maaken, dan te zuiveren, en eindelyk met 
vleefch te bedekken is nu bynaar geheel buiten 
gebruik geraakt, en de verfcheiden oogmer¬ 
ken worden bereikt door eene algemeene be¬ 
handeling , zoo dat het een zamengefteld ver¬ 
band uitmaakt gelyk het volgende. 

Geneezend fmeerzel. (n) 
Ter eb. Venet. unc ij. VitelL ovi No. j. Tinct, 

Myrrh, et Moes unc JJ. Puh. Cr oei fcr. j. m. f. 
Unimentum, met linnen doeken ’er op te leggen, 
en dagelyks te ververfchen. Of 

Ung. Bafilic. Flav. Tereb. Venet, aa unc j, 
üng. Mgypt, dr. iij. Puh. Ariftol. Rot. Myrrh, 
Aloes Balf. Peruv. ad dr. j. Tinct. Cr oei unc m, 
f. Unimentum in eundem ufum. 

Als ’er een meer zuiverend (o) middel ver- 
eifcht word. 

9-. Liniment Arcaei. Bafilic. Nicotian. Apofiolor. 
m unc^. Praecipit. Laevigat. dr. j. £. Pulv. Aloes 
Myrrh. Croci aa fcr, jy. Balf. Peruv. dr, j. m. f. 
Unimentum, Roode 

(n) Linimeijtuni Sanans. (o) Detergens, 
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Roode precipitaat zeer fyn gevreven, is een 

verwonderlyk ingrediënt in deeze zalven, om 
gebruikt te worden in het verbinden van vuile 
verzweeringen of ettergezwellen (p), hoewel 
het bynaar ongevoelig werkt, zonder pyn te 
veroorzaaken, ten zy het in te groote maate ge¬ 
bruikt word. Het is ook zeer dienftig in het 
wegneemen van weelig vleefch, of verteeren 
van eeltagtigheden; daar op geftrooidof alleen, 
of gemengd met andere ingrediënten ,• en tot 
een zalf gemaakt. Als de etter dun is, verbe¬ 
tert deeze bereiding van kwik dezelve altyd , 
en ze heeft een voornaam deel in de verzwee¬ 
ringen te zuiveren en te heelen. Als ze op de 
volgende wyze gebruikt worden, zyn ze zel¬ 
den vrugteloos bevonden. 

üng. Nicotian, unc j. Bafilic. Liniment. Ar- 
eaei. ad unc £. Lap. Calamin. Praecipit. Rub. Lee- 
vigat. ad dr. ij. Puh. Rad. Arifioloch. Rot. Myrrh, 
Aloes. Croci ad dr. j. m. f. unguentum. 

Hier by kan gevoegd worden, als de gele¬ 
genheid het vereifcht, Balf. Sulphur. Terebinth. 
Mel. Rofat, 01. Rojar. Hyper. Unguent. Apojiol. 
Pulv. Diapent. Rad. Ireos. Florent. Aerugo. Cani' 
phor. &c. Maar eenvoudige verzweeringen , 
voortkomende van gemeene gezwellen, dat is, 
zulke die niet verzeld zyn met enige hevige 
toevallen, behoeven alleen bezorgd te worden 
met Liniment. Arcaei of Bajilicon, of een meng- 
zel van die beide. Als ’er gelegenheid is, kan 
’er een v/einig roode precipitaat by gedaan wor¬ 
den, of de poejër van Myrrhe of Aloë, of, na 
dat de doeken voorzien zyn, konnen ze ge¬ 
doopt worden in warme Tmct. Myrrh, of EHx. 

Ppt, 
(p) Abfceflusi 
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Ppt. en de verbanden konnen bedekt en vaftge- 
maakt worden met Empl. Diacbyl. c. Gumm. de 
Mudlagin. e Cumin. Paraceïf. DiachyL Jimpl. of 
diergelyke. 

12. Het gebeurt dik wils, dat, als de ver-l'^S^val 
zweering met vleefch bedekt is, de lippen daar 
van eeltagtig worden, of dat ’er kwaad vleefch htic? of 
rondom groeit; het eerde verhindert het lid- fungeus 

teken, en het laatde is in daat het zelve lelyk vleefch, 

te maaken. De eeltagtigheid moet weggeno¬ 
men worden met Precipitaat , gelyk te voren 
gezegd is, of door die nu en dan aan te raaken 
met T^itriol. Roman, of Butyr. Antimon. Dierge¬ 
lyke ingrediënten konnen ook met Unguent. 
Apojiel. Bafilic., &c. gemengd, en ’er by wyze 
van een fmeerzel opgelegd worden. Als de 
lippen der verzweering, des hiet tegendaande, 
hardnekkig eeltagtig blyven , konnen ze aan¬ 
geraakt worden met de onderaardfche deen (q), 
of zelfs met het Caufticum Lunare , ’t welk ze¬ 
kerder is, en met meer vaardigheid werkt dan 
het ander. Maar daar het geval zulks gevoege- 
lyk kan toelaaten, word het bed geoordeeld 
de eeltagtigheden door fnyden weg te neemen; 
ten welken einde de fchaaren gemeenelyk ver¬ 
koren worden. 

13. Als de verzweering met vad vleefch wel Einde 

opgevuld is, zelfs tot huid toe, kan ze met een 
lidteken of vel overdekt worden met een wei-”^^^“’*’ 
nig Unguent. Dejiccath. Rub. Diapomphol, of een 
mengzel van beide, dun over linnen gefmeerd, 
op het deel gelegd, en bedekt met een pleider 
van enkele Diachylon, of de Minio Rub. Maar 
rIs het vleefch zomtyds te hoog ryd boven 

de 
(q) Lapis Infernalis, 
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de lippen der verzweering; kan dit voorgekö» 
men worden door het deel zagtkens te ftryken 
by elk verband ^ met Vitriol. Roman., wanneer 
de geneezing ten einde loopt. 

GEZWELLEN in *t byzonder/ 

KNEUZINGEN. 

van het bloed in het aangetafte deel ; en ge* 
meenelyk met ontfteeking (a) , kwaade kou- 
leur , en pyn , op de oppervlakte van het 
lighaam. 

2. De Kneuzingen zyn of uit- of inwendig* 
Als ’er van enige uitwendige Kwetzing eene in¬ 
wendige ziekte voortkomt, gelyk, by voorbeeld ^ 
aamborftigheid (b) , zydewee (c), bloedlpu- 
wen (d), of diergelyke, zegt men dat ’er eene 
inwendige Kneuzing of flooting is; maar als ’er 
alleen uitwendige toevallen , gelyk roodheid, 
zwartheid, enz. gezien worden, word de Kneu¬ 
zing uitwendig genoemd. In het voorgaande 
geval is ’er eene tegennatuurlyke opfpanning, 
of breeking der vatenmaar in ’t laatfle word 
het bloed opgehouden in de hairkleine vaten, 
en openbaart zig door eene kwaade kouleur, 
zoo wel als opzwelling van het deel. Eene - 
inwendige Kneuzing word gekend door ont-' 
lafting van bloed, digt by het gekwetfte deel; 
door pyn daar gevoeld, zydewee of aambor* 
iligheid , enigen tyd na dat de kwetzing ge*' 
kreegen is; door een miskraam en zwakheid 

in 
(a) Inflammatio, (b) Afthma. 
4c) Pleuritis, (d) Haemoptoe. 
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in de rug of lenden ; door een beroerte (e), 
vallende ziekte (f) , enz. daar op volgende , 
agtervolgens de natuur en werking van het 
deel dat befchadigd is, en deszelfs plaats, 
met opzigt op andere. Eene uitwendige Kneu¬ 
zing is altyd verzeld met een kwaade kouleur, 
zoo wel als zwelling van het deel; inzonder^^ 
heid als ze komt in de oogen of borflen der 
vrouwen. 

3. Inwendige Kneuzingen zyn gevaarlyker 
dan uitwendige, komende van breuken (g) en 
verlluikingen (h). Bloedbraaking, en ontlas¬ 
ting deszelfs met de pis zyn kwaade toevallen; 
^elyk ook het fpuwen deszelfs, als het verzeld 
is met aamborftigheid en zydewee, die of fcherp 
of langduurig is. Als de toevallen laat te voor- 
chyn komen, of lang duuren, na dat men dc 
kneuzing gekreegen heeft, zyn ze moejelyk 
)m weg te neemen; maar pyn in de zyde, als 
se niet hevig is, is niet meer dan gewoon, en 
;aat gemeenelyk fchielyk over. 

4. Dunne vogtige fpys, gelykvoorgefchree-Levens- 
/en is in het zydewee en keelontfteeking (i), wys. 
s hier beft , hoewel een glas witte wyn kan 
ioegeftaan worden. 

5. Ais de Kwetzing merkelyk is, en de Ly- Genee- 
ler kortheid van ademhaaling , zydewee , 
doedflorting (k) , of enige inwendige 
leeft, fchoon de Kwetzing fchynt te liggen zingen 
ligt by de oppervlakte van het lighaam, moetin’talge- 
er aanftonds veel bloed door aderlaating wor-j^^^ 
len weggenomen. Zomtyds merkt de Lyder 
liet dan lang naderhand enige kwaade uit¬ 

wei¬ 

de) Apoplexia. (f) Epilepfia. (g) J’raflura. 
(b) Difloca'tio. (i) Angina. (k) 'Haeiaorrhagia. 
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werking van de Kneuzing ; en aderlaating < 
andere middelen zyn zoo kragtig niet om c 
toevallen weg te neemen, wanneer ze vaft zyr 
als om de vaftwording voor te komen. Na c 
.aderlaating geeft het gemeen doorgaans on 
trent dr. ij. geflooten Lapis Hybernicus met vk 
oneen jopenbier, tweemaal daags; en dat m{ 
zeer goeden uitflag, als het gegeeven woi 
fchielyk na dat men de kwetzing eerft gekras 
gen heeft: maar lang na dien tyd is het nc 
zoo veilig , nog kragtig. In dit geval is h< 
veel dienftiger voor te fchryven enig zwee 
middel (1), voor dat de Lapis Hybernicus wor 
toegediend: het gemeene volk geeft tot d; 
einde Theriac. Andromachi^ maar het volgende 
beter: 

Theriac. Androm. fcr. ij. Sperm. Cet. Jcr. 
Tuh. Cajiot. Rad. Serpeiitar. Virg. ad gr. v. Sc 
Volat. CC. Camphor, ad gr. vj. Syr. BaJ/am. q. ƒ. _ 
bolus , aanflonds na de aderlaating te neeme 
met de volgende flurpdrank (m) : 

1^. Aq.Puleg.HyJJopiadunc]. Theriacal. mcj.i 
Syr. Croci unej^. Sp. Lavend. Comp. Sal. Volat. Olec 
ad dr. m. f. haujlus. 

6. Na dat decze bolus en drank twee- ( 
driemaal gegeeven zyn, als de toevallen ye 
dwynen, moet de Lyder gepurgeerd worder 
maar als ze nog duuren , moeten ’er dienfti^ 
balzemagtige middelen (n) voorgefchreeve 
worden. 

Theriac. Androm. Balfam. Lucatell. ad mc 
LaSt. Sulphur, unej^. Sperm. Ceti dr. j. J^. Pul 
Croci dr.]. Syr. Pe£toral. q. f. f. EleStuar.^ om’< 
driemaal daags de grootte van een Notemuska 

va 
(1) Diaphoretiewn. Haullus. (a) Balfamica. 
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van te neemen , en ’er vier oneen witte wyn 
boven op te drinken. Of 

Puk. Lap. Hibern. Rhaharb. Terr. Japm. 
Sperm. Ceti aa dr. j. Puk. Cr oei, Cajtor. Sal. Volat. 
Succin. ad fcr. j. 7n. f. Puk. in chartas vi. dividend, 
om er ’s morgens en ’s avonds één van te nee¬ 
men met een lepel Brunswyker Mom ^ en ’er 
vier oneen daar van boven op te drinken. 

Of 
9:. Mithridat. dr. J^. Sperm. Ceti fcr. j. Puk, 

Rhabarb. fcr. £. Gumin. Guajac. Rad. Contraj.. Croci 
Sal. Succin. Volat. ad gr. v. Balf. Peruv. gtt. iij. 
01. Aniji gtt. j. Syr. Papav. Rhead. vel ConfeSt. Al~ 
kerm. q. f. f. bolus, alle avonden te neemen ^ en 
’er boven op te drinken witte wyn, of bier met 
hondsdraf getrokken, of het volgende i 

9;. Decoèi. Pedtoral. Aq. Lumbricor. Ma^ 
gifiral Thermal. ad unc ij. Syr. Croci et Pectoral, 
ad unc ji Sp. Lavend. Comp. Tinct. Croci ad dr. iij. in, 
om ’er zomtyds wat van te neemen , of ook 
zes lepels, na elke gift der voorgaande midde¬ 
len. Of 

5:. Aq. Ceraf. Nigr. Puleg. Hyffopi ad unc iij* 
Theriac. Limac. Magi/iral. ad unc j. ,^. Sp. Lavend. 
Comp. Tinct. Croci Sal. Volat. Oleof. dr. ij. Sacch. 
Alb. q.ff* Julapimn in eundeni finem. 

7. Na het gebruik der balzemagdge midde¬ 
len voor drie of vier dagen ^ ’t zy ze de ver- 
wagte uitwerking hebben voortgebragt, of an- 
derzins, zal het dienftig zyn een zagc purgeer¬ 
middel of twee te geeven , gelyk er voorge- 
fchreeven zyn voor de zinking (o) , keelonc- 
fteeking, en hoeft, ’twelk kan nagezien wor¬ 
den. Geef daar na een dienftig flaapmiddel (p). 

II. Deel. 01 

(o) Catharrus. (p) Opiata» 
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of P/7. Mank gr. x. Zoo veel van de Kneuzin¬ 
gen in ’t algemeen. Wy komen vervolgens tot 
de Kneuzingen in ’t byzonder. 

8. Als eene inwendige Kneuzing, van langen 
duur zynde, verzeld is met hevige toevallen, 
zyn, na het gebruik van aderlaating , fterke 
zweet- en balzemagtige middelen en herhaalde 
purgeermiddelen de dingen daar men zig voor- 
namelyk op verlaaten kan. De middelen evenwel 
tot dit einde, moeten niet te flerk en prikke-' 
lende zyn , nogtans fterk genoeg om fchielyk te 
werken, ten zy hevige aamborflige toevallen, 
bloedflortingen, enz. een meer verzagtend 
zoort vereilTchen. 
• 9. Als de aamborffigheid (q) of zydewee (r)| 
•hevig zyn, moet de aderlaating naar gelang 
herhaald, olieagtige likkingen met Sperma Ceti 
gegeeven , en een trekzel van paardenmill: 
voorgefchreeven worden. Welke , en veele 
andere middelen, in deeze twee gevallen dien- 
ftig, in die ziekten konnen nagezien worden. 
Alle welke hier dienftig zyn, uitgezondert de 
braakmiddelen (s). 

10. In Kneuzingen , verzeld met bloedfpu- 
wing (t) of braaking, is de aderlaating dienftig, 
en moet herhaald worden , als de gelegenheid 
het vereifcht. Purgeermiddelen fchynen dien¬ 
ftig in het laatfte geval, hoewel de poejer van 
Rhabarber hier met een goeden uitflag dus kan 
gebruikt worden: 

Confect. Fracafi.fcr. ij. Puh. Rhakarh. gr. xv. 
Terr. Japon. Boli Armen. Corall. Ruhr, ad gr. x. 
Syr. de Rofis Sicc. q-f.f. bolus, twee- of driemaal 

daag4 

(q) Afthma. (r) Pleuritis. 
(s; Emeticum. (t) Haemoptoe. 
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kags te neemen, en ’er wat Tinct, Rojaf. Rub» 
DOven op te drinken; 

Of tot het zelfde einde i 
Jq. Ceraf. Nigr. Germin. Quèrc. Plantage 

Cinnam. ten. ad unc ij. Syr. Papav. Errat. dr. vj. 
Tinct. Terr. Japon. dr. iij. Sp., Nitr. Dulc. dr. j, 
m. f. Julap. 

Als de toevallen vefmeei'deren, moeten 
komen tot flaapmiddelen ; hoewel deeze met 
Voorzigtigheid moeten gebruikt worden , uit 
Vrees om het bloed te veel te verdunnen, ge- 
lyk zommigen meenen dat ze doen. Het Lau¬ 
danum Liquidutn , de Syr. de Meconio, en de Pih 
Matthei köilnen veilig in matigheid gebruikt 
Worden ; op den zelfden tyd dat Sal. Pruneïl j 
Gumm. Arab, en Tragacanth., en andere lymi* 
ge (v) of balzemagtige middelen gegeeven wor* 
den. Ën klyfteeren konnen hier vervullen de 
plaats van purgeermiddelen; 

II. Als een Kneuzing het ïöozen Van bloe-èloedi- 
dige pis veroorzaakt, zoo gebruik na de ader- §e pis. 
iaating het volgende; 

Terebinth, e Chio dr. ij. Pülv. Rhaharh, opt. 
dr. j. Sperm. Ceti fcr. ij. Terr. Japon. fcr. j. m.J 
pilulae X. e fingutis drachmis , om ’er twee* of 
driemaal daags vyf van te neemen, en ’er vier 
lepels van de volgende mixtuur boven op te 
drinken: 

' 1^. Balfim. Capw. unc£^, Sohe in Vitello ovi et 
fenfim adde Aq. Tronic. Petrofel. ad unc iv. Raphan. 
Comp. Lumbr. Magijir. aa unc j. £. Syr. de Alth. 
unc ij. ƒ. Mixtura. Of 

ig. Gumm. Arab. fcr. j. Terr. Japon. Gumm» 
Tragacanth. ad gr. x. Conf Malv. vel Cynosbat» 

Q. 2 gr. 
(\r) Clucluanti»; 
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gr. XV. Balf. Peruv. Gileadenf. ad gtt. v. Sjr. Bal 
Jam. q. J. f. bolus , eens of tweemaal daags te 
neemen , en ’er vier lepels van de volgende 
drank boven op te drinken : 

Aq. Petrofel Plantag. ad unc iij. Lumbric, 
Mag. unc ij. Syr. Papav. Errat. unc]. Tinct. Terr. 
Japon. dr. ij. m. f. Julap. 

De zelfde purgeermiddelen konnen hier ge¬ 
bruikt worden als in geval van Iteen en gra¬ 
veel. Als andere dingen niet helpen, konnei: 
wy eindelyk gebruiken de Tinct. Cort. Peruv., 
met eene dienftige hoeveelheid van Laudanum 
Liquidum; en voor den drpk kan voorgefchree- 
ven worden een flerke fmeking van Arabifche 
gom, gemaakt met Aq. Galeis; en zulke genees¬ 
middelen als voorgefchreeven zyn in de ver- 
zweeringen (x) der blaas en nieren, en de pis¬ 
vloed (y). 

Gevaar 12. In geval ’er waarfchynlyk een miskraam 
traVra kneuzing , open dan 

een ader ; maar laat de purgeermiddelen na, 
en gebruik zamentrekkende middelen (z'), ge¬ 
mengd met balzemagtige (a), als Corall. Rubr. 
Bol. Armen. Terr. Japon. 01.' Cinnam. Confect. Fra- 
cajl. Sperm. Get. Balf LucatelL Balf Peruv., ^c. 
■ Slaapmiddelen (b) zyn hiér ook van dienft, 
als ze matig gebruikt worden. Maar geef in 
werkelyk geval van een miskraam, de genees¬ 
middelen voorgefchreeven onder dat Hoofd- 
ftuk, pn eindelyk twee of drie zagte purgeer¬ 
middelen. 

Genee- 13. Uitwendige Kneuzingen , in *t alge- 
zing van meen , vereiflehen het gebruik van verzag- 

tends dl ge 
Kneu- (x) Ulcus, (y) Diabetes, (z) Adfringentia. 
aingen. (a) Balfamica. ^b) Opiata. 
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:ende en doordringende fmeeringen, gelyk het 
v^olgende : 

' 9r. Ung. Dialtb. unc j. Sp, Vin. Camphor. Lavend, 
jomp. ad dr. ij. m.f. Liniment. Of 

01. Hyper. Jq. Hungar. Sal Volat. Oleof. 01. 
Terebinth, ad dr. ].J^. 01. Succin. dr. ]. Camphor, 
dr.j^. m. 

Meer van dit zoort, zie van het Zydewee (c) 
pn de Kramp, I.DeeI,pag. 13 7, en op pag. 2 2,enz. 

Met deeze fmeerzels moet het gekneusde deel ^ 
wel befmeerd Worden, met een warme hand, 
roor het vuur. 

14. Als ’er een groote Kneuzing in het hoofd 
komt, laat dan het hair van het gekwetfte deel 
worden afgefchooren , en vryf het met dit 
mengzel: 

9r. Sal. Volat. Oleof. Aq. Hiingar. et Sp. Lavend. 
Comp. ad unc j. m. 

■ In geval de Kneuzing groot is, zal de ader- 
laating hier ook dienftig zyn , en de algemee- 
ne behandeling reeds befchreeven. Als dc 
^yder aanflonds na het ontvangen der kwet* 
sing fchielyk ter neder valt, een draajing (d) 
af verduifteringin zyn gezigt heeft, eenilerke 
sraaking , of bloedflorting (e) uit de neus, 
ooren of mond , geduurige lluipen (f) , y- 
ing (g) , llaperigheid, en de uitloozingen on¬ 
gevoelig wegvloejen, is ’er reden om een breuk 
in het bekkeneel te vermoeden. 

15. Kneuzingen in de oogen vereiiïchen naar In de 
gelang aderlaating, verzagtende .^purgeermid- 
ielen, trekpleifters (h), fontenellen (i) ; en, 

3 als 

(O Pleuritis, (d) Vertigo, (e) Haemorrhagia. 
(f) Convulfio. (g) Delirium. 
(b) Epifpaltica. ^i) Fonticulus, 
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als ze hardnekkig zyn, zulke uitwendige rnid»- 
delen, als gemeld zyn in de Oogontfteeking (k). 
Zie I. Deel, pag. 52, enz. 

16. Als een ribbe door vallen gebroken is A 
zoo befmeer het deel, na de aderlaating, met \ 
een mengzel van olie van roozen en azyn, en!i 
leg ’er dan op een pleifter van faffjraanzalf 
bevoelende fpaarzaame dunne fp ƒ zen, en denJ 
Lyder te leggen op de andere zyde. ^ 

17. Als ’er een Kneuzing komt in de borfteh,.! 
inzonderheid van vrouwen , open dan aan- 
flonds een ader, en geef den volgenden dag 
een zagt purgeermiddel. Gebruik in den tus- 
fehentyd enige van de fmeerzers reeds voor-^ 
gefteld ; en leg ’er naderhand op een kumyn- 
pleifter. Als de Lydende bloedryk is , moet 
de aderlaating herhaald worden binnen twee of 
drie dagen. Dewyl dekkeren (1) der borften, zeer. ; 
ligt klonterig, hard,en kankeragtig worden,moet 
men alle bedenkelyke zorg draagen om deeze: 
kwaade uitwerkingen voor te komen, 

■ 18. Dik wils komt’er zwakheid in de lenden, 
van Kneuzingen, vallen, zwaare gewigtenopi 
te tillen, of zwaare laflen te draagen; enzom-)-' 
tyds worden door dit middel de zaadblaasjes (m).f 
zoo verflapt, dat zy’tgeen in haar bevat word' 
laaten fchieten, op onbekwaame tyden, of bylj 
geringe geiegentheden. In dit geval kan het| 
dienftig zyn een pleifter te leggen , zamem? 
geileld uit gelyke deelen van Oxycroc, Paracelf, 
en de Minio, op het naauw van de rug, of lie^' 
ver dat J, 20 is voorgefchreeven. Sterke purii. 
geermiddelen zyn hier niet dienftig, inzonder¬ 

heid 

fk) Opthalmia. (I) Glandulap, 
(») Veliculae Seminales, 
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heid die uit de kwik zyn ; maar zagte zamen- 
trekkende middelen, gelyk de Bolus Armen. Te¬ 
rebinth. Rhabarb. Tofi. , en zagte lymige mid¬ 
delen (n) , gelyk de Gumm. Arab. Tragacamh. 
&c. en nu en dan een zagt purgeermiddel 
daar tuflchen gevoegd , zyn liet inzonder¬ 
heid daar men zig op verlaaten moet: nader¬ 
hand kunnen de koude baden van diend zyn, 
en het gebruik van zweetdryvende gewoone 
dranken. 

19. In geval van eene volkomen verdui-Verflui- 
Idng (o) van een val of Kneuzing, moet het 
deel eerd befmeerd worden met enige diendige rekL^a- 
zalf, en naderhand in zyne natüurlyke plaats gen. 
gebragt en gehouden worden, door een be- 
hoorlyk verband en toedel. Maar als ’er alleen 
eene verrekking is, dat is , als een band (p) 
verdraaid of verrekt is , gebruik dan het vol¬ 
gende fmeerzel, met een warme hand, drie- 
of viermaal daags; bedekkende naderhand het 
deel met flenel, en plaatzendc dat in eene be- 
hoorlyke gedalte , zoo dat het volkomen in 
rud kan zyn. 

9?. Ung. Nervin. Dialtb. aa dr. vj. 01. Macis 
per Exprejf. dr. Sp. Lavend. Cump. Aq. Hungar. 
■ad dr. ij. m. f. Liniment. 

20. Als de zwelling groot is, geef dan een Als het 
warme dooving, gelyk gezegd is in het Hoofd- yerzcid 

duk van de Gezwellen in ’t algemeen, 
pag. 224. Zommigen pryzen tot dit einde eenSezJvei- 
•afkookzel van zemelen in pis. Als het ge-fyii. 
zwel verminderd is, leg ’er dan, om het deel 
te verderken, de volgende Empl. Defenfimm 
cum Smis op, welke met zeer goeden uitdag 

0.4 ge- 
(a) Glutinantia. (o) Diüücttio. (p) .Ligamentum. 
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gebruikt word in geval van verrekkingen en 
breuken. 

01. Olivar. Lithargyr. Auri ad fê' j.^. Axung. 
Tor dn. j. Coque f. a. cum Succo. Plantag. Centi- 
md. Maj. ad unc iv. Sub jinem Codionis addenda 
Tulv. Boli Armen. Sang. Dracon. ad unc ij. Rad. 
Tormentill. Bijtort. Nuc. CypreJJ] Fl Balaufl. ad unc], 
Maftich. uncj^. m.f. Emplaftrufn. 

Maar niets helpt meer tot geneezing van 
verrekkingen dan ruft. 

NAGT.GEZWELLEN (a) en 

HONDS-BLAAREN (b> 

■^en Nagt-gezml word omfchreeven te zyn 
Xli een kwaadaardg gezwel , zig vertoonende 
in puiften, op de Huid van de armen, handen 
en dyèh. Deeze puiften zyn van een hoog 
roode , en zomtyds van een bleeke, blaauwe 
kouleur, hebbende omtrent de grootte van Lu^ 
pynen, en yerzeld met ontfteeking (c), pyn, 
en zomtyds met koorts. Maar als ze zig ver- 
toonen van een zwartagtige kouleur, word de 
ziekte een Honds-blaar genoemd, en is kleinder 
dan de voorgaande. Deeze puiften of uitftag 
berften gemeenelyk binnen vyf dagen , na dat 
ze voor den dag komen, enondaften eerft een 
dun, en dan een bloedig zoort van etter; waar 
na zy gemeenelyk weggaan met de huid,- en 
eindelyk rypen wederom de verzweeringen en 
worden geneezen. A]s ’er konftige uitloozinr 
gen in deeze ziekte vereifcht worden, konneii 
ze zoodanige zyn als vo.orgefehreeven zyn inS 

geval 

Epiny^is. (fe) Tejrwinthus. (c) Inflarttmatip. 
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geval van ontfteekingen; de fpys moet in den 
tiiiflchentyd koel en dun zyn. De uitwendige 
middelen moeten ook dezelfde zyn, of beftaan 
uit verzagtende ingrediënten, zamen gemengd 
tot ftoovingen , pappen , enz. De gemeene 
pap van brood en melk kan hier zeer dienftig 
zyn ; gelyk ook 01, Chamaemel. Lilior. Alb, Amygd, 
Dulc., ^c. Als de ziekte verzeld is met zwart¬ 
heid of kwaade kouleur van het deel, konnen 
iSp. Vin. Camphorat. Saï. Volat. 01. Aq. Hangar., 
naar gelang gevoegd worden by enige van de 
voorfchriften die men gebruikt. Na dat de 
gezwellen of puiften geborften zyn, konnen ze 
ryp gemaakt worden met Ung. Bajïlic. Liniment, 
Arcaei. Praecipit. Rub. Laemgat. Tinét. Myrrh., 
^ie meer byzondere beflieringen, als het nodig 
is, over de brandige Gezwellen (d) , Ontftee¬ 
kingen , en Gezwellen in ’t algemeen. 

KLIEREN (a) en BUILEN (b) *. 

De Klieren en Builen zyn ronde , platte, en 
harde gezwellen, aantaftende de klieren Tc) 

5 onder 

(d) Phlegmone. (a) Phyma. 
(bj Phygethlon. (c) Glandulae. 
* De benaamingen van Klieren en Builen zyn alge¬ 

meen. Eigentlyk verilaat men door Klieren zulke dea¬ 
len onzes iighaams , die flap , en van een ligt roode 
kouleur zyn , beftaande uit een of meer vliezige beurs¬ 
jes, tot welke verfcheiden flagaders komen, die haare 
vogten in het hol van het beursje ontlaften , uit welk 
htt door een uitloosbuisje buiten het lighaam, of naar 
enig ander deel tot byzondere gebruiken gevoerd word. 
Pe naam van Builen word inzonderheid gegeeven aan 
?ulke gezwellen , die door eene voorafgaande val of 
kneuzing veroorzaakt w'orden. Deeze algemeene he- 
naamingen worden op het byzppder gebrek der klieren 
Ojjder de kin, hier befchreeven, toegepall; even eens 
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onder de kaaken; ryzende de eerfle wat hoo- 
ger dan de laatfle. Die gezwellen komen aller- 
gemeenft in kinderen , daar ze dikwils geoor¬ 
deeld worden voort te komen van de digtheid 
der keeleband, welke komende onder de kin, 
dient om het dekzel van het hoofd vaft te 
houden. Als ze zweeren, zyn ze verzeld met 
ontfteeking , Ipanning , klopping , enz. Ze 
worden niet, gelyk knobbelagtige gezwel¬ 
len (d) , in een blaas beflooten , hoewel het ‘ 
gemeen is, die voor zoodanige verkeerdelyk 
te houden. In zommigen zyn ze van een bleek 
geelagtige kouleur, en in anderen naar het 
roode hellende. Ze zyn zelden verzeld met 
gevaar, en doorgaans gemakkelyk te genee- 
zen, ten zy ’er terugdryvende middelen (e) 
gebruikt worden, of dat ze komen als de 
fcheiding (f) van de koorts, of andere fcherpe 
of langduurige ziekte. De levenswys moet in 
dit geval dezelfde zyn met die voorgefchreeven 
is in de Ontfteekingen en brandige Gezwel¬ 
len (g). De geneezing kan bezogt worden, 
’t zy door verdwyning (h) of verzweering (i); 
maar de eerlte manier moet nooit gebruikt! 
worden , als het gezwel veroorzaakt is door 
de fcheiding van enige ziekte. Als het veilig 
geoordeeld word, konnen wy voortgaan in de 
verdwyning daar van, gelyk gezegd is van de 
Gezwellen in ’t algemeen. Maar in alle ge¬ 
vallen daar van , daar de zweering noodzake* 

lyk 
(d) Tumores Strumofi. Te) Repellentia. (f) Crifis.' 
(g) Phlegmone. (h) Difcuffio. (i) Suppuratio. 

als de naanïen v^ti Ganglion Zenuw-knoop , en Parotis 
Oorklier gebruikt worden , zoo wel om ’er eenige dee- 
len onzes lighaams, als de ziekten, in die deelenvooi» 
vallende, door te kennen te gecven. 
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lyk is , of meefl: bekwaam en vorderlyk tót 
ontlading der dof, en de gezondheid des Ly* 
ders, konnen ettermaakende pappen, met 
brood en melk, Rad. Bryon. Alb. Lilior. Alb,, £f c, 
met voordeel daar op gelegd worden. Het 
aangetade deel kan insgelyks bedekt worden 
met EmpL Diachyl. cum Gunim. de Muoilagm.^ 
of diergelyke, om de verzweering daar van te 
bevorderen : en na dat het een& gebragt is tot 
een . punt , en doorgebrok-en is, m.oeten wy 
voortgaan met ettermaakende middelen (k), 
gefyk geleerd is van de Gezwellen in ’t al¬ 
gemeen. 

. ADERSPATTEN, (a) 

liT^e vérwyderihg van een by zonder deelOm- 
JL* eener Ader, zoo dat het die doet ber-^^^’ 

den, of het vel doot binten zyne natuurlyke 
effenheid , word een Aderfpat gehoemd. Dit 
komt voornamelyk in de fcheen- (b) en Ipeen- 
aders (c) , zomtyds ook in die der zaadbal¬ 
len (d), en dikwils in den buik en borden van 
zwangere eh zogende vrouwen. 

2. Overmatige arbeid, of derke beweeging,Oor- 
verrekkingen, dildand van het bloed, bloeclryk-^^^^* 
heid (e) , kwaade gedeldheid (f), of flymig- 
heid (g) der vogten, te groot een trap van " 
drukking of vernaauwing, zwagtels, enz. kon- 
nen daar gelegenheid toe geeven. 

3. De Aderfpatten konnen gekend worden"^®'’ 
door het gezigt, en opmerking dat het Gezwer®^'^”^ 

wer- 

(k) Digeüiva. (a) Varices, (b) Vena Cruralis. 
(c) Vena Haemorrhoidalis. (d) Telles. (e)Piethoia» 
(f) Cacochymia. (g) Visciditas, 
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werkelyk in een ader zit, welke zig niet alleen 
vertoont van een blaauwe of azuure kouleur, 
maar in dit geval zig zomtyds voordoet als onge- 
lyk, gedraait, krom en knoopagtig, al hetwelk 
meer of minder zigtbaar is naar maate de aan- 
getafte ader ondiep of diep ligt. Een Ader- 
fpat-breuk (h) in de zaadballen word gekend door 
de plaats van het gezwel, de loop der ader, 
verflapping van het deel, of dat het zelve.. 
fchynt opgeblazen met lugt, opgefpannen en 
pynelyk is. 

Voorte- Aderfpatten zyn zelden gevaarlyk, 
kenen, inzonderheid als zy van zelf komen, of zonder 

enige baarblykelyke oorzaak, en van eene ma¬ 
tige grootte zyn. Zy worden geoordeeld dien- 
flig of voordeelig te zyn, in geval van aam¬ 
beien (i) , inzonderheid in zwaargeeflige ge¬ 
itellen. Als zy te veel onderdrukt of te rug ge¬ 
dreven worden, geeven zy oorzaak, tot bloed- 
ilordngen (k), zydewee (1), nierontfteeking (m), 
of beroerte (n), en onmatig zynde, konnen ze 
veroorzaaken een kwaad gcffcel (o), water- 
zugt(p), of teering(q), enz. Aderfpatten, als 
ze zeer groot en langduurig zyn, worden zel¬ 
den geneezen zonder eene heelkundige opera- 

. tie. De Aderfpat-breuk is insgelyks moejelyk 
om te geneezen. 

Levens- 5. De levenswys moet, in geval van Ader- 
wys. fpatten^ allenthalven matig zyn, inzonderheid 

als ze Ichynen voort te komen van bloedryk- 
Jieid (r) of kwaade gefteldheid (s). Als eene ■ 

- fly- 

(h) Hernia Varicofa. (I) Haemorrhoides. 
(k) Haemorrhagia. (1) Pleuritis, (m) Nephritis. 
(n) Apoplexia. (o) Cachexia, (p) Hydrops. 
{c0 Confuii^^uo. (r) Plethora, (s} Cacocbyinia,- 
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jflymigheid der vogten vermoed word de oor¬ 
zaak te zyn, moet de fpys verdunnende weezen; 
maar als de bloedloop flaauw is, enigzinswarm 
en voedzaam ; en in dit geval kan een matig 
gebruik van wyn dienflig zyn. In ’t algemeen 
kan fpys, die wat zamentrekkende is, dienen 
om de geneezing te bevorderen. 

6. De geneezing der Aderfpatten (t) in ’tGenee- 
algemeen moet bezogt worden door uitloozing,?^”S^j_ 
uitwendige middelen, of heelkundige operatie, gemeen 
Dedienftige uitlooziiigen zyn zulke als aderlaa-en be¬ 
ting en verzagtende purgeermiddelen, beftaandezo^^l^f" 
uit Flos. Sulphur. Elect. Lenit. Cremor. Tartar. Pul¬ 
vis. Sanct. Rhabarb. Sc. en deeze moeten naar 
gelang herhaald worden, geduurende het ge» 
heele beloop der geneezing. De andere in¬ 
wendige middelen in dit geval dienflig, zyn 
van een zamentrekkende natuur, en konnen 
gevoeglyk by zuure middelen gevoegd worden. 
Zulke middelen konnen zamengefleld worden 

luit Corall. Rub. ppt. Sang. Dracon. Cort. Peruv. 
^Acet. Sp. Vitriol. Sc. 

7. Als het bloed flilflaat, of in het vat ge- 
Ilremdis, konnen dienflige verdwynende floo- 
vingen, gelyk die onder de gezwellen in ’t al¬ 
gemeen befchreven zyn, gebruikt worden; of 
ook koppen met vlyming (v). En als ’er heet 
vuur (x) gemerkt word, kan Sp. Vini Cajnphor^ 
Ung. Mgypt. Tmct. Myrrh, et Aloes, Sc. by wy- 
ze van ftooving gebruikt worden. Maar als 
de Aderfpat klein is, kan ze, mogelyk met 
voordeel, met het volgende behandeld worden. 

9:. Rad. Sigill. Salomon. Bijlort. Cort. Granat. 
«a unc. j. Flor. Balaufi. Nuc. CypreJ]'. Gallar. ad 

mc 
(t) Varices, (v) Scarificatio. (x) Gangraena. 



254 NIEUWE OEFFËNINU 
unc£. 0%ycrat. fS" ij. coque fimul et Colat. 0 j. 
^dde Vini Ruhr. Sp. Vitriol, mc m.f-fotus ^ 
tweemaal daags te gebruiken. 

Na het gebruik van deeze flooving , kan de 
volgende pap ten ailen tyde op het deel ge¬ 
legd worden. 

i^. Pulv. Boli Armen. Sang. Dracon. Fl. Rofar, 
Ruhr, ad mc j. Farm, Fabar. unc iv. Album, ov» 
No. iij. Sp. Acet. q.f. u f. cataplasma. 

Een bekwaame zwagtel, daar die gevoeg- • 
lyk en veilig kan gedragen worden, als om de 
armen, beenen, enz. kan Van dienlb zyn, om 
de te groote vloed der vogten naar het deel en 
de daar op volgende opfpanning der verllapte 
of verwyderde vaten voor te komen. Zulk 
een zwagtel moet daarom altyd matig digt ge¬ 
houden worden. Als ’er Aderfpatten in de bee¬ 
nen komen, fchynt het raadzaam een toege¬ 
regen of naauwe kous te dragen, welke naar 
gelang digt kan gemaakt worden. Diergelyke 
uitvinding kan gebruikt worden, als zy ko¬ 
men in de aders der dvën, en die van den buik 
konnen door een bekwaame band ingehouden 
worden. Onraiddelyk op het gezwel zelf kan 
een plaat van lood, of diergelyke gelegd, en 
daar op gehouden worden door zwagtels of 
werktuigen te voren gemeld, ’t Is zomtyds 
van gebruik gevonden zulke metaalen plaaten 
te winden in een compres , natgemaakt met 
azyn, roode wyn, enz. eer zy 'er worden op* 
gelegd. Maar daar zyn anderen, die vefkie* 
izen het gezwel te bedekken met niets anders 
dan een gemeene diachylon pleiller, of Empï. 
de Kanis, cim Mere, houdende die daar op, of 
maakende het vaft met een bekwaame zwag¬ 
tel. 

Een 
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g. Een Aderfpat-breuk (y) word geholpen 

door een dienftige band of zwagtel, telFens 
met het gebruik van zulke middelen , als reeds 
zyn voorgefteld. Als de Aderfpatten vererge¬ 
ren tot winderige Gezwellen (z), verzweerin- 
gen , of diergelyke , moeten ze naar gelang 
behandeld worden. 

9. Als een Aderfpat, door zeer pynelyk teHeel- 
worden , onmatig in haare grootte vermeer- kundige 
derende, fterk bloedende, verzweerende, ver- operatie, 

llervende, of diergelyke, de operatie noodza- 
kelyk maakt, dan moet de huid eerfl: doorge- 
fneeden, de gemeene dekzels gefcheiden, en 
dat deel van de ader, dat door de Aderfpat bezet 
is, gefcheiden worden; en daar moet één band 
boven, en een ander onder het gezwel gelegd 
worden, k welk dan moet geopend worden 
door fnyden, met een opening groot genoeg 
om de uitloozing van het klonterige bloed of 
Hof daar in bevat toe te laaten. De wond moet 
naderhand ter verettering gebragt, en geheeld 
worden als in geval van een Slagader-breuk. 

SLAGADERBREUKEN. (a) 

ï.XJen Slagaderhreuk is een gezwel van de ver- 
JC/ wydering of breeking der rokken eener fchry- 

flagader. (b) . ving. 
2. De Slagaderbreuken komen gemeenelyk 

voort van een flagader toevallig gefneeden of j^enen. 
geprikt in de aderlaating, of van enige tegen- 
natuurlyke opfpanning, of doorknaging (c) van 
derzelver rokken, enz. 

3. Als 

' (y) Hernia Varicofa. (z) Tumor Flatulentus. 
(a) Aneurisma. (b; Arteria. (c;Corroüo. , 
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3. Als een Slagader'gefneden word met eert 

lancet, vloeit ’er het bloed met geweld uit met 
iprongen, en word niet ligt opgeftopt; daar 
op volgt ontfteeking (d) en kwaade k^uleur 
van het deel rontom het vat, met een gezwel 
en onbekwaamheid om den arm te beweegeh, 
als het lancet daar gebruikt is, door eene ver¬ 
zameling van buiten de vaten geftort bloed, 
geplaatfl tuflchen de dekzels en tuflchenwydten 
der fpieren. Als de rokken der flagader door-' 
knaagd zyn, zyn de toevallen bynaar dezelfde; 
maar komen traager aan, en zyn minder hevig 
zonder enige uitwendige bloedftorting. De te¬ 
kens van eene waare Slagaderbreuk, dat is, 
als ’er eene verwydering is van de rokken der 
flagader , zyn een klopping die gemakkclyk 
kan gevoeld worden, en zomtyds zigtbaar voor 
het oog is ; vertoonende zig het gezwel ge- 
meenelyk van de natuurlyke kouleur der huid. 
Dit Gezwel is, verfcheiden in grootte zynde, 
Zomtyds zoo groot als een oranjeappel, en in 
andere gevallen zoo dik als een kinds hoofd; en 
als het met dé vinger gedrukt word, wykt het 
gemeenelyk, maar herflelt zig aanflonds als 
men die wegneemt. * 

4. Een 
(d) Inflammatio. 

* De Slagaderbreuk word van de Schryvers onder* 
fcheiden in een waare en talfcbe ; welk onderfcheid van 
onzen Schryver niet klaar word uitgedrukt. Door d« 
waare verdaan ze een gezwel der flagader zelve , voort* 
komende van enige uitzetting van de rok der flagader, 
in plaatzen, daar dezelve door enige oorzaak dunner, 
dan ze behoort, geworden is; en door een valfcbe, een 
gezwel, veroorzaakt door bloed, uit zulk eene flag* 
ader uitgeftort, en door het vetvlies der nabyleggende 
deelen verfpreid. Zie onder anderen Boerbavc Apha* 
rifmi. 5* 17Ö—178. 
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4. Een Slagaderbreiik komende na enige mis* Voorte- 

flag in de aderlaating is gevaarlyk ; maar als kenen, 
het bloed ophoud te vloejen uit de gewonde 
flagader ; en zig indringt guffchen de tus- 
fchenwydten der Ipieren (e), is de Heelkundi¬ 
ge operatie noodzakelyk; of indien die enige 
dagen word uitgerueld, word de afzetting (f) 
van het lid onvermydelyk. ’t Is ook gevaarlyk, 
als het voortkomt van een doorknaging van de 
rokken der llagader; en te meer, als het komt. 
in een deel, waar in de operatie niet kan ge¬ 
daan worden. Maar een Slagaderbreuk van de 
opfpanning eener buis, zonder beribing, is zei-- 
den doodelyk, hoewel ze, als ze groot is, on- 
geneclfelyk gehouden word; zynde de voor- 
naamfte ongemakken de grootte van het ge¬ 
zwel en de klopping. 

5. De fpys moet in alle deeze gevallen dun l’-^vens- 
zyn, en balzemagdg, en de beweeging weinig. 

6. Als’er een Slagader geprikt is, iaat hetGeree- 
vry bloeden, en gebruik naderhand kompres-zing. 
fen , gedoopt in eenige dienftige fiempende 
vogten, gelyk als mcngzels van azyn, Pltriol. 
Romamim ^ Sc. 

Over de bckwaame wyze, om. de bloedvloe- 
jing uit een llagader te floppen zie van de 
Bloedflortingen (g) I. Deel. pag. 541. enz. 

In een beginnende Slagaderbreuk , komende 
Van eene A^erwydering’, kan,na de aderlaating 
en zagte buikzuivering, een zamentrekkejide 
pap, met een dienftige zwagtel, met voordeel 
op het deel gelegd worden. De Empl. de Ra- 

\ms. cum Mercurioen het Empl. Defenjiv. cim 
Juccis, kan insgelyks in dit geval gebruikt v/or- 
I 11. Deel. E. dem 
j (e) MuscuU. (f) Excirpatio. (g) HacinQi;iha^ia, 
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den. Zommigen leggen ’er ook op een loode 
plaat, over gevreven met kwik, en binden die'" 
op het deel met een behooriyk verband. Het 
zelve kan ook zomtyds met voordeel gedragen 
worden op verfcheiden andere gezwellen, als -l 
Ze niet te groot zyn. Als deeze middelen niet j 
helpen, moet men zyn toevlugt neemen tot ■ I 
de heelkundige operatie, welke ineen waare j 
Slagaderbreuk veel gevaarlyker is dan in eene - 
aderfpat. Ze word gedaan op de volgende ’ 
wyze: -" 

Heel- 7. Den lyder op een ftoel gezet zynde, naar ’ ’ 
kundige het ligt gekeerd , word ’er een band gelegd om- 
operatic. tj-gnt de breedte van vier vingeren boven het 

gezwel , dan moeten de dekzels of tufTchen- 
liggende deelen zorgvuldig gefcheiden worden, 
om tot de Slagader (h) te komen, waar ineen 
haakje zynde vaftgemaakt, eene opening gedaan ■ 

4 word, langs de geheele langte van het gezwel,- 
om het gellremde bloed des te beter met de 
vinger te konnen verplaatzen, en gelegenheid ■ 
te geeven om de wond met een fpons te zui¬ 
veren. Als dit gedaan is, en het haakje los is, 
moet ’er een naaide gedeeken worden onder 
de Slagader omtrent een duim of twee boven 
de deek of breuk, welke gelegenheid gaf tot. 
de Slagaderbreuk (i), en wederom zoo veel-^ 
daar onder, zoo dat het vat door twee banden 
beveiligd zynde, gemakkelyk kan gefneeden of :'# 
gefcheiden worden by de fteek of breuk vanij 
zyne rokken. Dan de deelen gewadchen zyn-J 
de met Twéi. Myrrh, en Aloes, moeten ’er kom-» 
preden, voorzien meteen diendig ettermaakend* 
middel (k), en, als ’er gelegenheid is, met za-; 

men- 
(h) Arteria. (i) Aneurisma. (k) Digcflira, 
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nentrekkend€r(l), in de holligheid gelegd wor^ 
len. Of na dat de doeken verzorgd zyn , kon- 
len ze nat gemaakt worden in de gemeene za- 
nentrekkende mixtuur van wit van een ei en 
,zyn; het EtnpL Diachyl. fimpL j flap gemaakt 
net 01. Rofar, daar over heen gelegd zynde, 
:n het deel boven en onder de wond gehoofd 
ynde met eën mengzel van 01. Rofar. Sp. J/ini 
'Camphor. Oxycrat. Als ’er gelegenheid is, 
;onnen ’er ook dienhige defenfiven op de dee- 
sn gelegd worden; gelyk Empl. Defenf. cim 
'ucc. of een kompres gedoopt in roode wyn of 
/■yhazyn. Leg over diergelyke kompres een 
vreehoofdige zwagtel, nat gemaakt met wa-' 
ïr en azyn, maakende eerfl twee of drie kee- 
Sn over het gewonde deel, en naderhand al- 
mgskens opklinlmende en nederdaalende, tot 
at de geheele langte gebruikt is. Het ver- 
and kan in den tyd van twee of drie dagen 
'eggenomen worden; en nu, als de bloedftor- 
ng (m) gehopt is, konnén de zamentrekken- 
e ingrediënten in het toekomende nagelaatcn, 
n ’er alleen gemeene ettermaakende of zuive- 
snde middelen (n) opgelegd Worden. Her- 
aal het verband eens daags, als gewoon is, en 
I een korten tyd zullen de gefcheiden einden 
er Slagader afvallcn. Genees dan de wond, 
a bedek ze met vleefch, als men gewoon is. 

SPRINGEND VUUR. (a) * 
\ 

Daar zyn drie zoorten van Springend Vuur, 
namelyk eenvoudig , de Wolf (b), en 

R 2 voort- 
(1) Reflringentia. (m) Haemorrhagja. 
(n) Detergentia. (a] Herpes, (b) iierp€S Miliaris. 

Eenvou--» 
dig 
Sprin¬ 
gend 
Vuur. 
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voorteetend. Het eenvoudig Springend Vuuï 
is de voortkomfl; van geelagtige brandige piiift- 
jes met fcherpe hoofdjes, fchielyk tot rypheid 
hellende; zynde derzelver etter zigtbaar in haai 
bovenfte deel, terwyl ze ontfteeken blyven by 
haar grond. Maar deez.e antfteeking (cj ver- 
dwynt met het voortkomen der etter. In het 
aan _ezigt vertonnen ze zig gemeenelyk onder- 
fctieiden of byzonder, maar dikwils talryk of 
digt in andere deelen van het lighaam: als op 
de rug, bord, zyde, enz. zynde verzeld met 
roos (d), en zomtyds met koorts. 

Wanneer ze in ’t aangezigt gezien worden, 
en haar getal hiaar klein is, zyn ze gem.eene- 
]yk gemakkelyk te geneezen, en het Empl Dia- 
ihyL cum Gumm. is genoegzaam bevonden omi 
dit te verrigten, door die tot zweeren te bren¬ 
gen ; zynde het Unguent. Rub. uejiccat. of /Ub. 
Camphurat. naderhand ’er opgelegd, om ze met 
vel te bedekken. Maar als decze zagte behan¬ 
deling niet helpt, word het gebruik van het 
Unguent. Mercuriale, of Empl. de Ranh mm Mei'' 
€ur., in ’t algemeen aangepreezen. Of liever. 

'. iji. Ung. Pomat. unc j Troch. Alb. Rhaz. Pne- 
eiphat. Alb. ad dr. j. m. f. linimentum, om’ei 
de aahgetafle deelen tweemaal daags mede u 
befmeeren. 

Als deeze puiftjes talryk zyn, digt gepakt, 
of met roos verzeld, worden ze gemeenelyk 
Springend Vuur genoemd, en konnen naargC' 
lang behandeld worden, of als de Roos. Zie 
1. Deel, pag. 145. enz. enpag.jir. 

2. De Wolf zyn kleine jeukende gezwellet 
jes of puiftjes in het vel, gelykende naar geer 

fh 
(c) Infiammatio. (d)|EryfipeIas, 1 



DER GENEESKUNDE. 261 
fte zaadjes. Deeze Gezwellen kan men door 
vryven, een waterige vogt doen ftorten, en 
als zy in het eene deel geneezen, breeken ze 
gemeenelyk open in het ander. Dit zoorc is 
moejelyker te geneezen dan het eenvoudig 
Springend Vuur; inzonderheid als de puiltjes 
talryk zyn, en het aangezigt, neus, of ooren 
bezetten. Als ze lang verzuimd zyn, eeten ze 
ligtelyk diep in het vleefch. Purgeermiddelen 
uit Calomela, endienftige verzagtendegewoo- 
ne dranken van de houten, enz. zyn nuttig om 
de geneezing te bevorderen; met de hulp van 
het volgende fmeerzel. 

1^. Unguent, Nicotian, unc j. Pomat. Ca- 
hmel. Praecipit. Alb. ad dr. ij. m. ƒ. linimentum. 

Als deeze manier de verwagting niet beant¬ 
woord, moeten wy onzen toevlugt neemen tot 
zulke uitwendige middelen, als gegeeven zyn 
voor de Schurft (e), Puiften , Lazarye (f), enz. 
omzigtig zynde in het gebruik van bytende mid¬ 
delen (g) op zulke deelen, daar de beenen of 
kraakbeenen (h) digt by de oppervlakte van 
het litdiaam leggen. 

3. Het voorteetend Springend Vuur is deVoort- 
voortkomü: van kleine knobbeltjes, met een^^’-f'^^ 
klein zweertje op haare toppen, niet verzeldgej^^j 
met ontfteeking of pyn. Het word gemeene- Vuur.^ 
lyk met gemak geneezen, als het niet voort¬ 
komt van de befmetting der venusziekte; maar 
in dit geval kan de geneezing moejelyk worden: 
wordende de verzweeringen (i) dan ligt kwaad- 
aartig of kankeragtig,inzonderheid in Icheurbui- 
kige geftellen. De levenswyze en manier van ge¬ 

il 3 nee- 

Ce) Scabies, (f) Lepra, (g) Corrofiva, 
(b) Canilagincs. (i; ülcus. 
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neezing vereifcht vpor hec Voorteetend Sprln-r 
gend Vuur, verfchillen niet van die gemeld 
zyn onder de Lazarye (k) , Schurft (1), Puiflen, I 
Verbroeide Hoofden , Kankers , Verzweerim 
gen, enz. ’t welk kan naargezien worden. \ 

ZUGTIGE GEZWELLEN, 

andering van kouleur, hitte, pyn, of kloppingj- 
en ze wyken voor de drukking der vinger, zoo 
dat ze voor enigen tyd het teken daar va^ 
houden. 

2. De algemeene oorzaak van Zugtige Ge-» 
zwellen , word gemeepelyk onderfleld te zyn 
flym, gelyk het genoemd word, of eenflymi* 
ge vogt in het lighaam. Kneuzingen, brem 
ken (b), verftuikingen (c), enz. als ze van lam 
gen duur zyn, veroorzaaken dikwils dezelve: 
inzonderheid in waterzugtige geftellen, oudert 
dom, enz. Ongeregelde levenswyze , gebrek 
van beweeging, breuken (d), ziekten der wa¬ 
tervaten (e), zinkingen van vogten, zwakheid 
der gewrigten , of diergelyke zullen daar ook 
oorzaak toe geeven. 

3. De Zugtige Gezwellpn zyn van zig zelf 
zelden gevaarlyk of doodelyk : maar als ze 
langduurig zyn en de uitwerking van ouderdom, 
of een waterzugtig geftel; als ze hard, knoes¬ 
tig , pynelyk zyn , of tot zweeren komen, is 
de geneezing gemeenelyk verdrietig en onze^^ 

keï 

(kV Lepra. (1) Scabies, (a) Tumores Oederoatofij. 
(b) Fradura. (c) Luxatio. (4j Hernia. j 

Vafa • • . i 
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ker. Die met wonden, breuken (f) of dier- 
gelyke verzeld zyn, zyn minder moejelyk te 
geneezen. 

4. De fpys moet in dit geval, warm en op'Levens- 
droogende zyn , enbeflaan eerder uit gebraden wyze. 
dan uit gekookte koll; maar zulke als gemak- 
kelykll te verteeren is. Roodè wyn is hier be¬ 
ter te agten dan de andere zo®rten. De be- 
weeging, rufl, en flaap, moeten matig zyn: 
gewoone dranken en afkookzels van de opdroo- 
gende houten konnen hier met merkelyk voor¬ 
deel gebruikt worden: de lugt moet droog en 
warm zyn; en waarlyk de verplaatfing uit een 
koud klimaat in een heet, heeft zomtyds de 
geneezing te weeg gebragt van Zugtige Ge¬ 
zwellen , zonder verder hulp. 

5. Om de geneezing te bevorderen , moet^enec* 
het gebruik van inwendige by dat van uitwen-^^”^’ 
dige middelen gevoegd worden. De aderlaa- 
ting word in dit geval gemeenelyk afgekeurd; 
de purgeermiddelen (g) dienllig geoordeeld; 
jen die moeten zyn van een warme Ipeceryag- figen aart en enigzins fnel in hunne werking, 
ly voorbeeld. 

i 9r. Caryocoftin. dr. ij. Fint Alh. unc ij. Syr. 
\de Spina. Cervin. Aq. Cinnam. Fort. ad unc m.f, 
potio, naar vcreifch van zaaken te herhaalen. 

Of 
9*. Elix. Salüt. unc ij. Syr. de Spina Cervin. unc 

g. Elix. Ppt, dr. j m.f. potio. Of 
Tind;. Sacrae cum Duplo Specierum unc iij. 

Sp. Lavend. Comp. dr. j. m. om ’s morgens te 
neemen met een goede levenswyze. Of als pil- 
ku meer behaagen. 

R 4 Ex^ 
(f) Fraftura, (g) Cathartica. 
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9.'. Extract. Rud. Pil. Riiffi ad fcr. j. Calomel, 

gr. V. 01. Anifi git. ij. m.f. Pil. v. ’s morgens' 
te neemen. 

Als het bloed verarmd is, konnen fpeceryag- 
tige (h) en ftaalmiddelen (i) met voordeel ge-i 
bruikt worden, gel^'-k in geval van gebrek van ‘‘f 
eetluft, waterzLigt (k) , enz. maar als ’erZugti-‘J 
ge Gezwellen komen in fcheurbuikige- geftel-’^ 
Jen, zullen zulke middelen uit ipiesglas dien-, 
llig zyn , als voorgefchreeven zyn voor del 
fcheurbuik (1), en hardnekkige ziekten der*' 
huid. 

Door 6. Deeze Gezwellen worden gelukkig ver- 
verdwy- dreven in hunne eerfle opkomft, dooi^ lietuit- 

wendig gebruik van fmeltingen van bruin zout, 
zalpeter, raauw Ammoniak zout, enz. in fpaan- 
fche wyn , pis, kalkwarer, of andere dienfti- 
ge vogten van een loogagtige aart; terwyl de 
lyder zig onderwerpt aan purgeermiddelen , om 
de ftof, door zulke middelen terug gedreeven, te ‘ 
ontlaften. Het uitwendig gebruik van midde- 
len in dit geval dienftig kan begrepen worden 
onder broejingen, fmeeringen , ftoovingen ,, 
pappen , pleifters, en bekwaam zoort van’ 
Zwagtels. 

Verdwynende Mixtuur, (m) 
9:. Aq. Regin. Hungar. iinc ij. 01. Spicae. imc].-: 

Sa! Polat. Oleof, unc^. 01. Sucein. dr. j. m.f. em-' 
liTocatio. Of 

• h 

9-. 01. Petrol, ex Later, ad mc ]. Sp. CC.nncj^,\ 
Balf. Sulphur, Anifat. dr. iij. Tinti. Canthar. dr. ij., 
Camphor, dr. j. m. in eiindem finem. Of F 

^r. 01. Chamaem. Hyper, ad unc j. jj. Sp. Lavend^) 
Comp^ 

(h) Aromatica. (i) Cjialybeata. (k) Hydrops. 
3?:orbutus. (m) Mistüra Discutiens, 
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Vomp. Tin6t. Sal Tartar, aa me 01. Caryoph, 
Menth. Succin. Origan, aa gtt. v. Tinct. Eiiphorb'. 
Cojior. aa dr. ij. Elix. Vitriol dr. j. 

Verdwynend Smeerfel. {n) 
9r. Unguent. Martiat. Nicotian, aa uncj.j^. Tinct. 

Cant bar. Elix. Vitriol, aa dr. ij. Camphor, dr. j. 
Sp. Sal Jmmon. dr. iij. m. f. linimentum. 

Of 
Ung. Nervin. line ij. 01. Hyper, unc j. 01. 

Mads per Exprejf. unc £. 01. Origan, gtt. xx. 
Tinct. Euphorb. dr. ij. m. f. liniment, om ’er het 
gezwollen deel zomtyds met een warme hand 
mede te befmeeren. 

Verdwynende Stooving. (o) 
1^. Rad, Ireos Florent. Raphan. Rujiican. AlUL 

m unc j. FI. Rofmarin. Lavend, aa m. j. Bacc. 
yiinip. Lauri. ContuJ. ad dr. vj. Sem. Aniji unc 
Coque in Aq. Calc, et Aq. F'ontan. aa tê" iij. Colat. 
# iv. adde Sp. Vini Camphor at. unc iv. m.f.fotus. 

Of 
Rad. Pyrethr. Galang. Piper. Long, aa unc£. 

Nuc. Mofehat. Mads,, Caryoph. aa dr. j. inf unde 
ealide in Vini AIM ij. Colat. adde Sp. Vini Cam¬ 
phor. Aq. Regin. Hangar, aa Tberiac. Androm. 
unc j. m. f. fotus. twee- of driemaal daags te ge¬ 
bruiken. I 

Verdwynende Pap. (p) / 
ij;'. Pülv. Paccar. Junip. Lauri. ad dr. ij. Herb, 

Abrotan. Calaminth. Flor. Chamaem. ad, unc j. Sem,. 
Aniji. Cumin. Foenic. Dulc. ad unc^ Rad. Ireos Flo- 
rent. dr. iij. Gr an. Paradij. Piper Long. ad dr. ij. 
Coque in Aq. Calcis q.f. ad Cataplafmatis conjiflen- 
tiam; deinde adde Ung. Nervin. Martiat. ad unc ij, 

R 5 Cam-» 

Cn) Linimentum Discutiens. (o) Fotus Discutiens, 
(p) Cataplasma Discutiens. 
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Camphor, dr. ij. m. ƒ. Cataplafma, zomtyds te 
ververfchen Of 

9r, Pulv. Sem. Sinap. Sp. Fin. ad q. v. fn.f. Ca-.' 
taplafma. j 

Verdwynende Pleilfer (q). j 
9:. Empl, e Cumin. Diafulpbur. ad unc ij. Carnal 

phor. unc,^. Ol. Succin. dr. ij. Sal. Folat. Ammon,\ 
dr. iij. m. f. Emplajirum. Of | 

Empl. Stomach. Magi fir al Cephalic, cum 1 
phorb. ad unc j. Ol. Caryophyll, gtt. x. m. ƒ. Etn-^ 
plajirum. ^ 

By de geneesmiddelen, tevoren voorgefchree- ^ 
ven, konnen naar gelang de volgende ingrediën* ^ 
ten gevoegd worden Cepae^ Centaur. Min. Flor. Me- . 
lilot. Origan. Fol. Puleg. Menth. Rad. Zinzib. Styrax < 
Calamit. Benzoin. Ol. Lavend. Empl. de fapone, ^c, ; 

Bekwaame zwagtels en komprenèn zyn ins* ?; 
gelyks van grooten dienft om Ziigtige Gezwel*- ■ 
len te doen verdwynen ; zynde eerfl; natge*^^^ 
maakt in een van de verdwynende Mixtuureii| 
te voren voorgefteld, of in gekampherde bran-| 
dewyn. En op deeze wyze konnën naauwei 
kouzen, broeken, handfchoenen, enz. gefchikcl 
naar het byzonder aangetafte lid of deel, hel* j 
pen om de geneezing te bevorderen. MaarJ 
als het door zulke middelen onmogelyk gevonJ 
den word deeze gezwellen te doen verdwynen ,1 
zoo dat zy komen tot een hoogte en zweeren ,! 
dan moeten zy behandeld worden op de wyzej 
reeds gemeld in het Hoofdltuk van de GezwelJ 
]en in ’t algemeen. 9 

7. Onder het zoort der Zugtige Gezwellefl 
worden geteld Knoopgezwellen (r), HaaneS 

kams^ 

(q) Emplaftrum Difcutiens. (r) Condylomati. 
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kamS’gewyze Uitwaflen (s) , Kiooven (t) , 
Thymwratten (v) * , Molgezwellen (x) , 
Wennen (y) , Pees-knoopgezwellen (z) , en 
Vuurige Hoofdgezwellen (a). De Knoopge* 
zwellen zyn zagce gezwellen, komende aan de 
binnenkant van den aars , niet verzeld met 
pyn , en van dezelfde kouleur als de huid. 
Door langduurigheid worden ze vleefchagtig, 
en Liitfchietende als van een fteel, worden ze 
dan vygwratten (b) genoemd. De Haanekams- 
gewyze UitwaiTen zyn harde uitwafTen , ko¬ 
mende op een kleine affland van den omtrek 
van den aars. Deeze worden gemeenelyk aan- 
genierkt als een toeval van de Venusziekte. 
De Kiooven zyn fpleeten, komende inzonder¬ 
heid omtrent den omtrek van den aars, voort¬ 
komende van een fcherpe vogt, de deelen 
doorvreetende. Deeze fpleeten zyn zomtyds 
diep , nat, en van een kankeragtigen aart, 
inzonderheid als ze door de Venusziekte ver- 

oor- 
1 (s) Criftae. (t) Rhagades. (v) Thymi. 
I (x) Talpae. (y) Nates, (z) Ganglion. 

(a^ Pfydracium. (b) Fici. 
Eigentlyk betekent het woord Thymm die klier, 

welke in jonggeboorne dieren , in het voorfie en bo* 
yenfte deel der borft, onder de ftrot gevonden word, 
welker gebruik nog onbekend is. Deezen naam geeft 
onze Schryver , en veele anderen , zoo wel Oude 
als Nieuwe , aan zeker zoort van Wratten , die men 
Thymwratten kan noemen, niet alleen om dezelve daar 
door van andere te onderfcheiden , maar ook om dat 
ze enige gelykheid met de bloem van het kruid Thyni 
hebben Het woord Thymus heeft derhalven drie be- 
tekeniflèn, die niet onder malkanderen moeten verward 
worden. Het betekent i. het kruid Tbym, ’t welk on¬ 
der de hoofdkruiden geteld word. 2 De Borftklier 
der jonggeboorne Dieren, die men in de Kalven Zwee- 
zerik noemt: deeze verdwynt , wanneer de Dieren ou¬ 
der worden. 3. En eindeiyk het Wratje ©f (jezwelk^e, 
’t welk hier befchreeven word. 
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oorzaakt zyn; op andere tyden zyn ze minder 
kwaadaarcig , en gemakkelyk te geneezen, 
gelyk wanneer ze alleen het gevolg zyn van 
buikloop (c) , roodeloop (d) , enz. Thym- 
wratten zyn een zoort van wratten, waar van 
zy alleen verfchillen in haar manier van groe- 
jing; zynde een hard zoort van uitwas, ter- 
wyl het roodhond (e), een ander zoort, zagc 
is. De Thymwratten zyn pynelyker, en moe- 
jelyker om te geneezen, dan de andere; dewyl 
ze zomtyds kankeragtig worden; inzonderheid 
als de afzetting vrugteloos is. Molgezwèllen 
en Wennen zyn gezwellen, die gemeenelyk al¬ 
leen komen aan , of omtrent het hoofd ; als 
een gevolg van de Venusziekte, ’t zy langduu-” 
rig, of kwalyk geneezen. De Molgezwellen 
ligten de huid op van het panvlies (f), en 
betekenen gemeenelyk eene vervuiling in het 
onderleggende been van het bekkeneel. Maar 
de Wennen komen dikwils aan den hals , op 
dezelfde wyze als de voorgaande. Het Pees- 
knoopgezwel is een hard rónd gezwel, zitten¬ 
de in een peesagtig deel van de gewrigten der 
vingers of teenen , niet verzeld met pyn , en 
alleen naar de zyden beweeglyk ; maar als ze 
zagt en overal beweeglyk zyn , worden ze 
Boonwyze Gezwellen (g) genoemd. Eindelyk 
is een puntige witte puilt, bevattende een wa¬ 
terige vogt, het Vuurig Hoofdgezwel. 

8. Ter geneezing van een beginnend Knoop-■ 
gezwel of Vygwrat, zoo gebruik eerlt opdroo-1 
gende ftoovingen. By voorbeeld : . , j 

1^, Kad. Bijton. Tormentill. ad unc j. Fl. RofarA 
RubrA 

(c) Diarrhoea, (d) Dyfenteria. (e) Papulae. 
■ {fj Pericranium, (g) Lupiae. 
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Rtér, Balaufi Cort. Granat. Alum. Rwp/ad dr.ijij. 
Baccar. Myrth. dr. iij. Coque in Aq. Calais 
Colat fè j. adde Fin. Ruhr, "fë Ji. in. f.-^fotus^. 
drie- of viermaal daags warm te gebruiken. 

:De volgende zalf kan op het deel gevreeven 
worden na het gebruik der ftooving: 

Ung. .-efiaatw. Riibr. Diapnmphol. ad unc]. 
Lap. Calaminar. Laevigat. iinc^. Troch. Alb. Rhaf. 
dr. ij. m. f. Unguent. 

Maar als ze tot haar fiaat gekomen zyn, 
word de geneezing gemeenelyk bezogt door 
afzetting; wordende het op nieuw groejen der 
wortelen belet door roode Precipitaat, gebran¬ 
de Aluin, enz. daar op te leggen. Maar ’t is 

'^omtyds allerbeO; bevonden zulke ingrediënten 
te mengen met een dienftige zalf, en dagelyks 
daar mede te verbinden. Als deeze Gezwellen 
niet zeer groot zyn, of tot een groote hoogte 
komen, kan het dienftig zyn die allengskens te 
verteeren, door ze dagelyks of dikwils aan te 
raaken met het Caujiicum Lunare of de onder- 
aardfche Heen (h). Maar dit moet met voor- 
zigtigheid gedaan worden, uit vrees van de 
rontom leggende deelen te ontfteeken. 

9. De Kïooven (i) konnen befmeerd wor- Genee- 
den miet de zamentrekkende zalf, laatll be- zing de? 
fchreeven; maar als zy te droog fchynen, en 
de vezels daar omtrent gekronkeld , zal het 
dienftig zyn die eerft te befmeeren met het 
flym (k) van Kwee-zaad , Gom Tragant, of 
diergelyke , met water gemaakt : en nader- 
Jiand kan de zalf de gewenfchte uitwerking 
hebben. 

10. De ■ 
(h> Lapis Infernaüï, (i) Rhagades. 
(k) Mucilag®. 
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lo. De Zugtige Gezwellen, Wennen (I) 
genoemd, moeten door fnyding afgezet, en 
derzelver wederkomfl: belet worden door ge- 
vreeven roode Precipitaat, Roomfch Koper¬ 
rood , of gebrande Aluin op het deel te ftroo- 
jen ; of door ze te verbinden met een zalf uit 
zulke ingrediënten zamengefleld. Maar de 
Molgezwellen (m) moeten open gehouden 
wr)rden door behulp van een brandmiddel (n); 
wanneer wy , de korft affcheidende , wagten 
moeten naar de affchilfering van het verrotte 
been : welk einde bevorderd moet worden 
door het gebruik van Tin^. Myrrh. Euphorbé 
Pulvis Jreos Flor ent. , m de verbanden^ 
Maar als zulk eene behandeling geen gewenfch- 
ten uitflag heeft; of als deeze gevallen voort¬ 
komen van, of verzeld zyn met de Venus¬ 
ziekte , zullen zy zelden wyken, zonder behulp 
van inwendige bloedzuiverende middelen (o), 
of kwyling (p). 

10. De Pees-knoopgezwellen (q) wprden 
zelden bevonden te zweeren. Derzelver. ge- 
neezing word gemeenelyk bezogt door een 
dienftig verband , en het opleggen van een 
looden plaat , overgevreeven met kwik, en 
gelegd pp het gezwel. Als het hardnekkig is, 
kan het nu en dan gevreeven worden met een 
weinig zalf met kwik : of een pleifter met 
kwik , met byvoeging van een weinig kam- 
pher , kan een langen tyd op het deel gedraa* 
gen worden. 

11. Het Vuurig Hoofdgezwel (r) w’-ord go* 
neezert 

(I) Nates, (m) Talpae. (n) Caufticum. 
(o) Alterantia. (p) Salivatio. (q) Gangiia, 
(r) Pfydracium. 
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iezen door ’er uitwendig op te leggen Efnpl. 
iacbylon cum Gumm., welke dat tot zwec* 
ng (s) Zal brengen; en als de flof ontlaft is, 
in de verzweering (t) behandeld worden met 
'nguent. Bafilic. Flav. of Liniment. Ar mi , of, 
s ’er gelegenheid is , kan het gemeene ryp- 
aakend middel (v) hier in het verband ge» 
ruikt worden , met het £7npL Diachylon cuni 
umm. daar over. 

WINDERIGE GEZWELLEN (a). 

L y^Jinderige Gezwellen zyn zulke , die ge- ^ Om- 
W makfclyk wyken voor de drukking 

^r vinger , en aanifonds na derzelver weg-'^^”^* 
beming haare zwelling wederkrygen; zvnde 
^t, en door haare zwaarte naauwlyks gevoel- 
jar voor den Lyder. 
2. De algemeene oorzaak van dit zoort van Oor. 

lezwellen word onderfleld lugt te zyn, welke 
erzameld en beflooten zynde in een zeker 
pel van het lighaam, dat tot een gezwel op- 
bt, gelyk een blaas. De grootte van het ge¬ 
wei verfchilt naar maate van de hoeveelheid 
2r lugt dus in het deel bevat, of derzelver 
'ap van uitzetting. Maar zelden of nooit 
omt ’er een regt Winderig Gezwel , zonder 
lig mengzel van een waterige of andere 

3. De Winderige Gezwellen veroorzaaken Kente- 

een kwaade kouleur der huid in het deel dat^^”®“' 
y bezetten , ten zy ze merkelyk diep liggen. 
'>y worden meeft gezien in den buik , en in- 

zon¬ 

e's) Suppuratio. (t) UIcus. (v) Digeüivwra. 
(a) Tumores Flatulsnti. 
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zonderheid de navel en het zakje, de gewoon® 
z-itplaatzen van een windbreuk (b) , welke, 
als ze niet in tyds geholpen word , verergert 
tot een darmbreuk. Zy worden ook zomtyds 

■ gezien aan de oogleden, inzonderheid in water- 
zugtige gefbelten, en aan de groote gewrigten, 
en andere vliezige deelen van het lighaam. 

Vooi-te- 4. De Winderige Gezwellen der gewrigten 
kenen, zyn moejelyk te geneezen. Als ze diep liggen 

' onder de fpieren (c) , het béenvlies (d) , enz. 
als ze hellen naar knoeflagtigheid , en langr 
duurig zyn, is de geneezing onzeker ; maar 
kan beter bezogt worden in den zomer, dan in 
den wdnter. 

Levens- 5. De leveiiswys moet in geval van Winde- 
^'ys* rige Gezwellen dezelfde zyn als in breuken (e), 

de fpys gemengd zynde met dienftige wind- 
breekende middelen (f). 

Genee- 6. Beide de in- en uitwendige geneesmidde- 
len dienflig ter geneezing van Winderige Ge¬ 
zwellen , zyn van dezelfde natuur als die in het 
zugtige zoort zyn voorgefchreeven ; al leer 
met by voeging van windbreekende middelen, 
gelyk anys- , koriander- en kurayn-zaad , je¬ 
never- en laurier-beien, enz. Maar als zy of 
de gewoone wyze niet konnen verdreeven wor¬ 
den, moeten zy tot zweering gebragt worden, 
op de wyze gemeld over de Gezwellen in ’1 
algemeen ; mits dat ze niet in de gewrigter 
zitten. Maar als ze knoeftig worden, moeter 
ze naar gelang behandeld worden. In het ope¬ 
nen van dit zoort van Gezwellen , vind mer 
ze gemeenelyk eene kleine hoeveelheid, in op- 

zig' 

(b) Hernia Ventofa. (c' Mufculi. (d) Periofleum. 
(c) Herma. (,f) Carrninativa. 

I 
i, 

i 
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Ëigt van hunne grootte , van een weiagtige of 
bloedige vogt te bevatten. Nogtans, gèlyk 
men verwagten zou, zakt of mindert het Ge¬ 
zwel na deeze operatie niet merkelyk , nog 
da^r beril: enige voelbaare lugt uit. Maar als 
*er een dienilig verband op het deel gelegd 
wdrd , zal de vogt zomtyds fehielyk vermin¬ 
derd , en daar dobr allengskens geneezen wor¬ 
den. kWord voor de veiligfte weg gehouden, 
deeze Gezwellen nooit te openen , m^ar door 
alle middelen te tragten die te doen verdwy- 
nen , door warme doofwaaiTemingbevorde- 
rende (g) en verdunnende middelen (h). Na 
het gebruik van dienilige ftoovingen met Sp. 
Vin. Can^phor. Aq. Hungar., ^c. kan ’er de vol¬ 
gende pleifter met voordeel op gelegd, en daar 
op gehouden worden met een zwagtel wel naar 
het deel gefchikt. 

EmpL e Cumin. Stomach. Magïftrdl. Dia- 
‘Julphur. aa unc ij. 01. Anlji Carui. Succin. ad 
\gtt. XXX. Camphor, dr. ij. tn. f. Empïafir. f. <2., 

om een genoegzaam deel daar van over 
zeemleer te ftryken, en op het aangetafte deel 
te leggen. 

Als het Gezwel verergert tot een wind¬ 
breuk (i) , moet het geholpen worden door 
dienilige breukbanden of zwagtels , gelyk ge¬ 
zegd is van de Breuken (k). Zie I. Deel, 
pag. 415, enz. 

KNOB^ 

^ (g) Perfpirativa. (h) Attenüantia. 
(i) Hernia Ventofa, (k) Hernia. 

n. deee. s 
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KNOBBELAGTIGE 
GEZWELLEN (a). 

Oin- I. TAe Knobbela^tige Gezwellen zyn zulke als 
fchry- JL/ genieenelyk aantaflen de klieragtige 
ving. deelen van het lighaam; zynde hardongelyk, 

en hebbende hunne flof befloocen in een blaas 
of zak. 

Oor- 2. Daar zyn twee zoorten van Enobbel- 
zaak. gezwellen; namelyk zulke die alleen de klie-' 

ren (b) in den hals aantaflen , welke dik wils 
komen ; en zulke die meer algemeen zyn, of, 
andere deelen behalven den hals aantaflen. 
Dus) de traanklier (c) be'zet zynde met een 
Knobbelgezwel, veroorzaakt zomtyds eên oog- 
ontfleeking (d), of gerftengraan (e). De klie¬ 
ren der wangen , lippen , borflen, enz. wor¬ 
den ook zomtyds zoo aangetafl, en zelfs de 
beenen zelve, gelyk men meent, waar uit eerr- 
wind-doorn (f) komt. Deeze ziekte fchynt 
zomtyds erffelyk , of met den Lyder geboren 
te zyn , en in anderen verkreegen te worden 
van een Knobbelgezwelhe-bbende minnemoer.- 
Verfloppingen der klieren, gebrek van bewee- 
ging , Èngclfche ziekte (g) in de kinderen, 
gebrek van verteering (h) , enz. Worden dik- 
wils geoordeeld de oorzaak van Knobbel-, 
gezwellen te zyn. En waarlyk het word in-.,, 
’t algemeen toegeflaan, dat een geduurig mis-: , 
bruik der niet natuurlyke dingen oorzaak toti,: 
deeze ziekte geeven kan. 

3^ Al«' 
(aVTumores Scrophulofi. (b) Glandula., 
(e) Glandula Lacrymaiis. (d) Lippimdo. 
(c) Hordeolum, (f; Spina Ventof». 
(S) Rachitis, (h) Digeflio» 
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3. Als deeze Gezwellen gezeeten zyn irt Kenter 

klieragdge deelen van het lighaam , zyn ze kenen, 
■hard, ovaal of rondagdg ^ vaïl of beweeglyk, 

Dngelyk , en zomtyds vertoonen ze zig in 
xoflen , gelyk een bos druiven. Zomtyds zyn 
se geplaatfl in de klieren zelve; en in anderen 
5yn ze gelyk derzelver aanhangzels. In ’t al¬ 
gemeen zyn ze niet pynelyk , hoewel haare 
grootte zomtyds zeer merkelyk is. Die vail 
iet grootfle zoort zweeren zelden , inzonder- 
leid als ze gezeeten zyrt in de klieren van den 
lals ; terwyl de andere , tulTchen de gfoptte 
i7an een notemuskaat en die van een *ei, zig 
likwils tot zweeren zetten; zyndé de flof der- 
jelven gemeenelyk beflooten in een blaas, en 
dg in de öntlafting vertoonende dun, Üinken- 
ie en van een kleine hoeveelheid. De ope- 
ling der verzweering (i) is dikwils eeltagtig j 
m de zweering (k) onvolkomen, waar uit ge- 
neenelyk volgt eene knoeflagtigheid (1) en 
lardheid , welke zomtyds veele jaaren haird- 
lekkig blyft ; en gemeèhelyk eene merkelyke 
)ngelykheid veroorzaakt j inzonderheid in hec , 
leel i daar de korft wofd afgefcheiden , een 
dein, maar onzigtbaar uitwasje , nagelaaten 
:ynde. Als dit zoort van gezwel zulke dee- 
en aantafi die niet klieragtig zyn, vertoonen 
le zig gemeenelyk meer ohtitookeri , zyn py- 
lelyker , en komen fehielyker tot zweering 
lan de andere ; zynde de geneezing ook min 
Verdrietig. De Knobbelgezwellen komen dik¬ 
wils aan de bovenfïe lip, en dikwils aan beide 
de lippen, welke zig dan dik, en zomtyds ge- 
Ipleeten vertoonen. In dit deel komen zy nooit- 

S 2 tot 
(i) Ulcus, (k) Suppuratio. (I) Scirrófitas^ 
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tot zweering; maar zyn gemeenelyk langdtiii- 
rig , en vermeerderen in de lente en herfft- 
Als de beenen knobbelagtig zyn, worden ze 
onnatuurlyk groot, knoopig, en uitfleekende • 
in het aangetafte deel; en als ze bloot leggen, 
zyn ze dikwils verrot bevonden. 

Voor- 4* Als deeze Gezwellen groot zyn, knoefl:- 
teeke- agtig, blaauw, en van een kankeragtige aart, 
nen. 2yn ze met gevaar verzeld, en zyn altyd moe- 

jelyk te geneezen; als ze erlFelyk zyn, als ze 
komen in een kwaad gellel van lighaam, in 
ouderdom, of ïangdaurig zyn, knoopig, tot 
verzweeringen worden, diep leggen, vaftzyn, 
hard, onbeweeglyk, ongelyk;van eenkwaad- 
aartige natuur, en als zy zitten digt by enige 
groote of merkeiyke vaten in de gewrigten, 
zenuwen, peezen, beenen, enz. 

Levens- 5- Ue fpys moet in dit geval matig en dun 
wys. zyn. Alle Ilymig voedzel, gelyk kaas, vifch,, 

enz. word ondienilig geoordeeld: en die moet 
hier verkooren worden, die ligt is, gemakke- 
lyk te verteeren, en in Haat om goede chyl,- 
of goed voedzel toe te brengen. Gekruide wy- 
nen of bieren , of. liever verzagteilde gerflen- 
dranken en kookzels, worden geoordeeld dien- 
ftige dranken te zyn voor lyders met Knobbel- 
gezwellen. Smeerige zoppen of geleyen koh- 
nen toegellaan worden in teeringagtige geitel¬ 
len, teffens met melkfpys, en de fchaalpoe- 
jers. De beweeging moet in dit geval eer he¬ 
vig dan te matig zyn , ten zy de lyder vaneen 
teeringagtig geitel is. De lugt moet helder en 
warm zyn; en alle hevige hartstogten moetea 
zorgvuldig vermyd worden. 

Inwen- 6. De geneezing van Knobbelgezwellen kan 
dige ge- met voordeel begonnen worden met de ader- 

laa- 
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laating; als de lyder van een bloedryk geftel neezing 

Ls, of het oogmerk is dezelve te doen verdwy- yan 

nen. Maar als de etter reeds gemaakt is, 
wy beoogen dezelve tot zweering te brengen, zwellen, 
moeten alle uitloozingen nagelaaten worden, 
tot dat de Gezwellen doorgebrooken zyn , en 
derzelver ftof ontlafi: is. [Purgeermiddelen (m) 
zyn insgelyks dicnftig, en moeten naar gelang 
herhaald worden, geduurende het beloop der 
geneezing. En het kan niet te onpas zyn Ca- 
iomela tefPens daar mede te mengen; of die 
anders by wyze van een voorbereidend mid¬ 
del des avonds te voren te geeven, als de ly¬ 
der ter ruft gaat, en beveelen dat het pur¬ 
geermiddel den volgenden morgen genomen 
word. Het is insgelyks nuttig in deeze geval¬ 
len gevonden het zelfde middel, de Calomela 
te geeven by wyze van'een bloedzuiverend 
middel (n), of in zulke kleine giften, op zul¬ 
ke afftanden van tyd , dat het geen merkelyke 
uitwerking op het lighaam zal hebben, om eni¬ 
ge van de groote ontlaftingen te bevorderen. 
Maar als een langduurig gebruik van genees¬ 
middelen niet helpt, is eene doorgaande kwy- 
ling (o) kragtig bevonden. De purgeermidde¬ 
len die hier van de meefte dienft zyn, zyn zul¬ 
ke als de volgende. 

9:. Calomel, gr. xij. Conf. Rofar. Ruhr, parwn 
m.f. Pilula, alle nagt, tegen dat men ftaapen 
gaat, te neemen tot drie reizen toe, en daar na 
de volgende drank. 

ijt. Fol. Senn. dr. iij. Sem. Fanic. Dale. dr. j. 
Sah Tartari. fcr. j. infunde in Jq, Fontan. q. f. Co- 
ht. adde Syr. de Spina Cervin. de Cichor. cum Rheo. 

S 3 aSi 

(m) Cathartics, (n) Altera.ns, (o) Salivati». 
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(jM uncj^. Sp. Lavend, Comp.Jcr. ij. Sp. Mtr.Duïc^. 
gtt. XV. m. ƒ. potio 5 ’s morgens te neemèn. 

Of 
ExtraSt Rud. Ril Coch. Min. ad fcr, j. Ca^ 

lomel. gr. xv. 01, SaJJafr. gtt. j. m.f. Pilulce v. 
om ’er twee van te neemen tegen den nagt, 
pn de overige fmorgens, met een goede levens? 
Tvys. Of 

Pulv. SanSt. Warv3. Jahp. ad gr. xij. Ca» 
lomel. gr. x. 01. Anif. gtt. ]. m. ƒ. Pulvis, ’s mort. 
gens te neemen. Of 

9r. Rad. Jalapp. Crajf. Contus. Turpeth. Gurntnof. 
ad dr. iij. Fol. Senn. Opt. unc£. Milleped. ppt. unc 
ij. Rad. Zedoar. Jncif: unc ij. Zinzib. Cinnam. ad 
Jcr. ij. infunde fimul in Vini albi Lisbon. ^ j. 
'per tres dies., deinde colaturae adde Tinct. Sacrae 
unc ij. om ’er ’s morgens twee of drie oneen 
naar vereifch van zaaken van te neemen. 

7. Op de dagen tuflehen de biiikzuivering, 
en na datderzelver beoogde werking geëindigd 
is, kan het volgende met voordeel begonnen 
worden, als de geneezing niet reeds volkor 
men is. 

Aethiop. Mineral, unc j. Antimon. Diaphor. 
Pulv, Ari. Rad. Cajjamunair. Gumm. Giiajac. ad 
dr. ij. Antihect. Poter. dr.]. Conf. Abfynth. Roman. 
Antkos. ad unc j. Syr. de v. rad. aper. q. f. f. elec^ 
tuar. om ’er twee- of driemaal daags de grootte 
van een nootemuskaat van te neemen, en ’ei 
een teug af kopkzel van pokhout boven op tq 
drinken. Of 

Antimon. Crud. Laevigat. Loet. Sulphur. Pulv. 
Milleped. ad dr. vj. Sal. Succin. Tart. Vitriol at. Sal 
Viperar. ad dr. j. Conferv. 'Lujul. unc j. £. Syr. Pa' 
paver, err at. q.J. ƒ. electuar., om ’er drieniaal daags 
de grootte van ^en npotemuskaat van te nee- 
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8. Als het geftel grof of waterzugtig is, kan in watc¬ 

her by de reeds voorgefchreeven middelen ftaal nge cn 
gevoegd worden; of het kan gekookt worden teenng- 
in Aq. Calcis. teffens met pokhout, farfeparil, 
enz. om als een gewoone drank gebruikt te len. 
worden. Maar als de lyder teeringagtig is , 
moeten alle {taalmiddelen nagelaaten , en iets 
gelyk het volgende in derzelver plaats gegee- 
ven worden, 

Lact. Sulph. dr. vj. Pub. Milleped. unc g. 
Rad. SarfaparilL Chin, ad dr. iij. Lign. Giiajac. 
Santa!. Citrin. Lumhricor. Terrejir. ad dr. ij. Sal. Sue- 
cm. dr. j. m. f. Pub. om ’er driemaal daags 
veertig aazen van te neemen, met een flok trek- 
zei van faffafras, veertig dagen lang. 

Het gebruik van fchaalpoejers, melklpys, 
en de Tincèura Antipthifica zyn hier ook dienftig^ 
Of de volgende kookdrank kan voor een tyd 
met voordeel als een gewoone drank gebruikt 

' worden. 
v^. Rad. Chin. Nodof. SarfaparilL ad unc ij. Lign, 

\ Saffafr. PaJJular. Major. Exacinat. ad unc iv. Ra- 
\ fur. CC. Ebor. ad unc j. JJ. Santa!. Ruhr, et Citrin, 
I ad dr. vj. Hord. Gallic, unc ij, Antimon. Crud. unc 
i j. jj. (cum Argent. Vb. imc j. in puber, Aethiopic. 

redadt. et in mdtilo ligat.) Sem. Coriandr. Contus.unc 
Jg. Coque lento igne in Aq. Fontan. pur. cong. iij. ad 
Cong. ij. et Colatura dar a fit pro potu ordinario. 

Dienftige bloedzuiverende of verzagtende 
middelen (p), konnen ook teffens met deeze 
gewoone drank gebruikt worden: of als ze al¬ 
leen gebruikt worden, konnen ze zeer dienllig 
zyn, na dat de kwyling niet geholpen heeft: 
want ze openen kragtig de klieren (q), en an- 

S 4 dere 
I (p) E4iilcorantia. (q) Clandulae* 
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dere vaten van het lighaam, daar de Knobbel- 
gezwellen gemeenelyk geplaatft zyn. De vol¬ 
gende kruiderwyn kan ook met voordeel ge- 
fdronken worden, daar enige geeftryke dinge^ 
worden toegeftaan, wordende geoordeeld het 
zelfde oogmerk te beantwoorden met het voor¬ 
gaande. 

Rad. Oxyhpath. FilipenduL Hellehor. Nigr. 
Cajfamun. Raphan. Rufikan. ad unc j. Fol. ScabtoJ, 
Sah. Summit. Abiet. Chamcepit. ad m. ij. Sem. Si^ 
napi. Cort. Aurant. Bacc. Junip. Sem. Foenic. Dulc. 
ad unc iij. Milleped. Plvent. *0? infunde per iv. 
dies in Vini aibi Lisbon, fè iv. et colaturae per fub- 
Jidentiam depuratae bibat cyathum ter in die. 

Op dezelfde wyze kan men kruiderbieren 
maaken met byvoeging van ftaal naar gelang. 
Ue" flangeilwyn word in dit geval zeer dienftig 
geoordeeld; gedronken zynde in de hoeveel¬ 
heid van twee of drie oneen , twee- of drie¬ 
maal daags. Het gebruik der wateren van Bath 
word ook aangepreezen in hardnekkige Knob- 
bel-gezwellen , gelyk ook het verplaatzen ip 
een heldere en drooge lugt. In alle de^ze ge¬ 
vallen moet men een goede eetlufl; en vertee- 
ring (r) verzekeren, door het gebruik van dien- 
flige bittere of maag tinktimrtjes. En in ’t al¬ 
gemeen kan het zeer nuttig zyn in derzelver ge- 
neezing voort te gaan met zulke inwendige mid¬ 
delen, als gevonden konnen worden onder de 
hoofdftukken van Scheurbuik ($) , Lazarye (t), 
Jigt (v), Geelzugt (x), Knoeftagtige Lever (y), 
enz. Het volgende flakkenwater is in groote 

agting, 

(r' Dig (lio. (s) Scerbutus. (t) Lepra. 
Arthritis, (x) Icteri|s. (y) Hepar Scirrorum. 

/ 
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igting voor deeze ziekte, konnende vryelyk 
gedronken worden. 

Had. Bfyon. Oscylapath. Lign. Sajfafr. Poeon, 
Mar. Raphan. Rujlican. aa unc iv. Cort. Wint er an. 
4urant. Sem. Foenic. Dulc. Baccar. Junip. Galang, 
Min. Nuc. Mofchat. Cinnam. adunc^. Fol. Cochlear, 
forten/. Becabung. Scord. Salv. Chamaeph. ad tn. 
ij. Limac. Hortênf. Contuf. fë iij. MilJeped. Vivent. 
é j. Vini Alb. Cong. iij. Aq. Fontan. q. f. deftil- 
entur Cong. iij. Saccharo AlbiJJ. Edulcorand. Bibat 

bis terve in die. 
9* Wy gaan nu voort tot de uitwendige of Uitwen- 

leelkundige geneezjng der Knobbelgezwellen, 
ronder enig agt te geeven op de koninklyke 
lanraaking, om dat de gevoelens over de zaak Knob- 
:elve zeer veel verfchillen, fchynende het oor- belge- 
leelkimdigfle deel van het menfchdom dat voor 
abelagtig te houden, verder dan dat de lyder 
s aangedaan door verwagting, vrees, verwon^ 
lering, of diergelyke hartstogten. 

io.‘ Als een Knobbelgezwei maar inzyn be^sy wyze 

^in js, en het raadzaam fchynt dat te doen ver- van vcxi 

Iwynen, moeten wy dat tragten te doen 
3e volgende v/yze. Eerft kan het dienflig zyn 
3e aderlaating te gebruiken, en naderhand een ' 
Durgeermiddel (z) of twee. Dan 

Argent. Viv. dr. ij. Terebinth. Venet, dr. JJ. 
Camphor, fcr. ij. Unguent. Martiat, unc j. m. exac- 
■ijjitne et ƒ. linimentum ƒ. q. om ’er tweemaal 
laags het aangetaile deel met een warme hand 
mede te beflryken. 

,Na elke reize zoo leg iets van de volgende 
pleifter op het Gezwel. 

9:. Emplafi. e Cicut. cum Ammon, e Mucilagin^ c 
S 5 Cu: 

(z) Cstharthicwm, 

I 
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Cumin, ad uncj. Argent. Vm. cum Pauca Terebinth. 
Extinct, dr. vj. Camphor, in 01 Amygd. Dulc. So» 
lutce dr. ij. m. f. Emplajtrum fecundum artem. 

Geduurende het gebruik deezer zalf, zal het 
zeer dienftig zyii nu en dan te geeven een pu?- 
geermiddel van Calomela, of een braakmiddel (a) 
van Turpethum Minerale; zorg zynde gedraagen, 
dat ’er nooit onverwagt eene kwyling (b) door 
veroorzaakt worde. 

II. Als het Gezwel door het gebruik van 
deeze middelen niet verdwynt, maar in 
grootte en hardheid toeneemt, moeten wy i 
dat tot zweering (c) tragten te brengen; wei- j 

ke waarlyk altyd voor de veiligfte en natuur-1 
lykfte weg gehouden word: want de poogingi 
om Knobbelgezwellen te doen verd^^^nen ver-; 
meerdert dik wils hunne knoeftagtigheid , en- 
doet ze kankeragtig worden. Als wy derhah! 
ven een Knobbelgezwel tragten te verzwee-! 
ren, moeten alle uitloozingen nagelaaten, of' 
zeer zagte middelen van dat zoort gebruikt! 
worden. De volgende pleifter zal dat oogmerk j 
bevorderen: 

Empl. Diachyl. cum Gumm. de Mucilagin. ad] 
unc }.■ Sperm. Ceti unc Picis Burgund. Gumm,' 
Elemn. ad dr. iij. Solve et f. Emplajlr., om eenj 
genoegzaam deel daar van over zeemleer te 
ftryken, en op het aangetafte deel te leggen. 

Als dit het Gezwel niet fchielyk ryp maakt,; 
en tot een top brengt, kan de volgende pap in 
deszelfs plaats daar op gelegd worden. | 

Rad. Bryon. Recent. Contuf. Lilior. Alb, 
unc iij. Cepar. Allii ad ung ij. Coque fmul in Aq.' 
Eontan. q. ƒ et per fètaceum trajice pulpam, cui adde 

Uni, 
(a) Emeticmn. (b) Salivatio. (c) Supparatto, 
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Ung, Dialth. unc iv. a. ƒ. Cataplasma , warm te 
gebruiken. 

Wanneer het Gezwel zoo ver ryp gemaakt 
is, dat de ftof bevonden word daar in te 
ichonimelen , en nogtans niet fchielyk open¬ 
breekt , moet het deel geopend worden, ’t zy 
door fnyden, of een brandmiddel (d), om lugt 
daar aan te geeven. Als het Gezwel klein is, 
zagt, en bynaar geheel ontbonden word in et¬ 
ter , kan men het lancet den voorrang geeven; 
inzonderheid als het geplaatft is omtrent het 
aangezigt , om te vermyden alle merkelyke 
mismaaktheid van het deél , die door een 
brandmiddel zon veroorzaakt worden. Maar als 
het Gezwel groot is, en werkelyk in een blaas 
jngeflooten, de zweering ten deele, de knoeft- 
agtigheid merkelyk , de koulenr blaauw, enz. 
moet een brandmiddel verkoren worden. En 
na de fcheiding der korft, moet de verzwee- 

i ring (e) verbonden worden met iets als het vol? 
; gende ettermaakend middel (f). 
j Terebinth, Vènet, Liniment. Arcaei ad unc 
i Puh. Myrrh, dr. j. Praeciphat. Ruhr. Laevigah 
I ƒ■>'• ij* Vitell. om dr. ij. Balf. Peruv. dr. j. Croci. 

dr. £. m. f. Linirnentiim. 
De verbanden kunnen vaflgehouden worden 

met deeze pleifter. 
Empl. Diachyl. c. Gumm. de Mucilagin. ad 

unc]. Gumm, Elemn. unc£. m.f. Emplaflrum. 
By het ettermaakend middel, te voren voor- 

gefchreeven, kan naar gelang gevoegd wor¬ 
den TinSt, Myrrh. Balf am. Sulphur. Elix. Ppt, &c, 
of als er nog zuiverende ingrediënten vereifcht 
worden, Unguent. Jpoflolor. J^gyptiac. Jq. Pha* 

(d^ Caufticmn. (e) ülcus, (f) Pigeftiv'ura, 
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gedenk., ^c. Daar zyn ook zommigen die in», 
dit geval waagen te gebruiken Mercur. Siiblmat.f 
Corrojïv. Butyr. Antimon. 01. Fitriol., ^c. maar 
deeze zyn verzeld met gevaar van ontftee-s 
king (g) , pyn, enz. En in geval van weelig* 
of kwaad vleefch , eeltagtigheid , of dierge- 
iyke , welke die van dienft maaken , kan der- 
zelver plaats gevoeglyker vervuld worden 
door zagte middelen , of anders door werkely- 
ke fnyding. 

Genee- 12. Als de Knobbelgezwellen groot gewor-' 
zing ais den zyn, verouderd, en enige jaaren geduurd 

6^°°*^Jiebben , worden ze gemeenelyk Wennen ge- 
of in noemd, welker uitroejing (h) of verzweering 
Wennen in eene geregelde konfloelFening gevaarlyk ge^ 
veran- oordeeld, en daarom zelden bezogt word. En 
deren. Lyder is in dit geval, zonder enige heel¬ 

kundige operatie, gemeenelyk in volkomen ge¬ 
zondheid , en gevoelt geen ander ongemak, 
dan ’t geen door de grootte of onzienelykheid 
van het gezwel veroorzaakt word. Deeze 
Wennen, gelyk ze genoemd worden , komen 
gemeenelyk voort van het deel dat.zy aantas¬ 
ten ; en vertoonen zig gelyk aanhangzels, ge¬ 
lyk wy dikwils zien aan de onderfte kaak , en 
andere deelen. Maar als zy in grootte toe- 
neemen , zoo dat zy enige dierlyke of leven¬ 
dige werkingen hinderen ; als zy met hevige 
pyn verzeld zyn , en nogtans niet tot zwee- 
ring komen ; of als de Lyder volftrekt dringt 
dat ze weggenomen worden, word de operatie 
noodzakelyk , en kan dan verrigt wotden op 
de volgende wyze. De gemeende manier is 
door eene kruiswyze fnyding te doen, om het 

(g) luflammatio. (h) Extirpatio, 
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gezwel los te raaaken van de groote vaten ^ 
m zyn blaas , en dat geheel teffens weg te 
leemen ; of als ’er enig deel agterblyft, kan 
iet weggenomen worden door het gebruik van 
lienllige zuiverende ettermaakende middelen in 
iet verband : wordende de wond naderhand 
^eneezen op de gewoone ivyze. 

Behalven deeze is ’er nog eene andere ma- 
lier, om de Wennen of verouderde Knobbel- 
gezwellen weg te neemen, door een naaide 
net een draad door derzelver grond te laaten 
ioorgaan , en ze dan digt by de draad af te 
iiyden. Maar als ’er enige groote vaten zeer 
iigt by het gezwel liggen., is deeze manier 
^eel gevaarlyker dan de andere. Om die veiilger 
:e maaken, moeten deeze vaten in de operatie 
zorgvuldig vermyd , of opgebonden worden, 
lewyl ze anders zouden koiinen doorfiieeden 
vorden. De' manier om de Wennen door 
brandmiddelen weg te neemen is verdrietig en 
mzeker , als het gezwel groot, en niet wet 
/erzworen is. Hoewel men moet toeflaan, dat 
leeze operatie zomtyds met een goeden uitflag 
ioor Kwakzalvers verrigt is. 

13. Als ’er een weelig gezwel groeit na de 
^eneezing van een Knobbelgezwel , kan dat 
weggenomen worden door fnyden, en de we^ 
derkomft daar van belet worden door roode 
precipitaat, of diergelyke op de wortel te leg¬ 
den. Eeltagtigheden en hangende uitwaflen, 
komende in deeze gevallen, konnen insgelyks 
op dezelfde wyze behandeld worden. Of zulke 
uitwalTen konnen gebonden worden met een 
gewafchte draad, welke, dagelyks vernaauwd 
zynde , die eindelyk zal doen verteeren en af- 
yallen : en derzelver wederkomft kan inSgelyks 
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belet worden door roode Precipitaat, Unguent 
Aegytiac. op de overblyvende wortel te 
leggen. 

KANKERAGTIGE en KNOEST- 
AGTIGE GEZWELLEN. 

I. Kanker is een rondagtig , ongelyk, 
JL-/ hard, blaauw gezwel, gemeenelyk zit¬ 

tende in de klieragtige deelen van het lighaam y 
en zig eindelyk vertoonende met opgezwollen 
aders daar uit fchietende , zoo dat het, ge- 
lyk men denkt, de figuur van een kreeft ver¬ 
toont. 

Een Kmejlagtig Gezwel is van dezelfde alge- 
ineene natuur , zynde hard, blaauw , en zit¬ 
tende in de klieren (a), maar niet verzeld met 
pyn. Als de Kankers zig niet tot zweeren 
zetten , worden ze gezegd verborgen (b) te 
zyn; maar als ze openbreeken, worden ze ver- 
zworene (c) genoemd. 

2. Kankeragtige of Knoellagtige Gezwellen 
openbaaren zig dikwils van zelf, zonder enige 
baarblykelyke oorzaak , en fchynen byzondef 
te zyn aan zekere geftellen. Op andere tydert' 
konnen ze toevallig zyn, of voortkomen vaiii 
fcherpe y bytende y of andere ftremmende vog-j 
ten in het lighaam, misllagen in de niet na-l 
tuurlyke dingen , opftopping van de noodza- 
kelyke uitloozingen , kneuzingen, flilfiand o£ 
flremming der melk in de borften. 

3. Enige van deeze Gezwellen zyn beweeg- 
lykj andere valt 5 zommige onfteeken, andere! 

zyn 
(a) Glandulae. fb) Cancer OccuItUA, 
(c) Cancer ülceratus. 
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zyn bleekagtig , en verzeld met pyn , hitte, 
fanning en klopping. In haar begin zyn ze 
somtyds niet grooter dan een erwt; maar ver- 
neerderen dikwils allengskens tot de grootte 
l^an een okkerneut, ei, of pompoen. Zom- 
:yds ook groejen ze fchielyk , en in anderen 
langzaam ; zoo dat zy veele jaaren ageer een 
In de groejing blyven. Als ze verzwoeren, 
is de verzweering (d) gemeenelyk ten deele, 
synde de ffcof, die ze ontladen, dun, vaneen 
twaade kouleur, en zeer dinkend. Zy taden 
hkwils aan het hoornvlies (e) van het oog, 
ie lippen , de huig (f), de borden, onderde 
kaakebeen , okzels, en liefchen. 
I 4. Alle Kankers zyn gevaarlyk , en wyken Voorte- 
ielden voor het gebruik van uitloozende mid- 
leien; inzonderheid als ze diep zitten , of 
chynen eigen te zyn aan een byzonder gedel 
^an den Lyder. Zy zyn ook moejelyker te ge- 
leezen naar maate van haare grootte , de na- 
uur en werking van het deel dat zy aantaden, 
ie ouderdom van den Lyder, enz. Zommige 
verborgen Kankers , als inzonderheid die, 
velke in de borden der vrouwen komen, 
tonnen verfcheiden jaaren lang fchadeloos 
ilyVen voor het lighaam , en zonder te ver- 
sweeren; hoewel ze na enige uitwendige kwet¬ 
sing naderhand grooter worden, openbreeken, 
m fchielyk doodelyk worden. 

5. De fpys moet in dit geval dun zyn , en Levens¬ 
olie derke geedryke vogten vermyd worden, wys. 
inzonderheid die van mout gebrouwen wor¬ 
den. Dunne pisdryvende wynen (g), gelyk de 

Rhyn- 

(d) Suppuratio. (e) Tunica Cornea. 
(f) Uvea. (g) Vina Diuretica. 
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Rhynfche, konnen evenwel in matigheid töe- 
geftaan worden. Een gewoone drank, gemaakt 
door kooken van de zweetdryvende houten ih 
water, kan een dienllige vogt zyn om geduurig 
te gebruiken. Gekruide zoppen konnen ook 
dienftig zyn. De vafte fpys moet ligt zyn, 
gemakkelyk te verteeren , en beftaan uit 
hoenders , lamsvleefch , kalfsvleefch. De 
hartstogten moeten wel geregeld , of onder¬ 
gehouden worden. Hevige beweegingen zul¬ 
len hier zeer fchadelyk zyn , of iets anders dat 
de fnelheid van het bloed fchielyk vermeer¬ 
dert. 

Genee- 6. 't Is tegenwoordig de gewoonte zig ge- 
zing by jigg] bemoejen met de geneezing van 

vZn toe- Kankers, terwyl ze verborgen zyn, en alleen 
valflil- te tragten dezelve gedwee te houden, door de 
len. gemeene behandeling , als zy verzworen zyn. 

Daar zyn evenwel anderen, die waagen dezelve 
te behandelen op de volgende wyze , zonder 
toe te ftaan dat ze volflrekt ongeneeflelyk zyn, 
of te begrypen, dat zy door alle zoorten van 
middelen nOodzakelyk woedender en flimmer 
gemaakt worden. ' Als de Zieke, aangetafi 
met een kleine, nieuwe, en verborgen Kanker 
of Knoeftgezwel (h), bloedryk is, bezorgt men 
gemeenelyk een aderlaating, om een vryen om¬ 
loop aan het bloed te geeven; en naderhand, als 
’er geen hoop is om de ziekte tegen te houden, 
verzagtende purgeermiddelen om naar gelang 
herhaald te worden. En deeze manier word 
by de Geneesmeeflers doorgaans beter ge^ 
oordeeld dan de manier om het gezwel te rug 
te dryven en te doen verdwynen , of het aan- 

(h) Scirrus. 
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getafle deel weg te neemen ; als de pyn draa- 
gelyk is, het gezwel vafl, en niet. tot zyn flaac 
komt. Fontenellen (i) hebben ook haar ge¬ 
bruik , en konnen dienen, om de verdere groe- 
jing van een nieuwe Kanker voor te komen; 
eene behoorlyke levenswyze zorgvuldig ge* 
houden zynde, terwyl dezelve loopen. Waar 
Dok de purgeermiddelen dienftig geoordeeld 
worden, zy moeten niet fcherp, maar altyd van 
sen zagt zoort zyn, en konnen op de volgende 
wyze bereid worden : 

9-*. Mann. Opt. dr. vj. Cremor, Tartar, dr. ij. 
Sfr. Lad;. ƒ. folutio^ in verfcheiden reizen 
iweemaal ’s weeks, ofnaar.vereifchvanzaaken 
:e neemen. Of 

Rhabarbar. Helkbor, Nigr. Fol. Senn. aa dr.y 
SaJ. Tartar, fcr.]. Coque in Decodto TeSlorali q. J. 
'■t Colat. nnc ilj. adde Syr. Rofar. Solutiv. uncj^. de 
Spin. Cervin. dr. ij. Sp. Nitr. üulc.fcr.]. m.f.potio. 

i Op de dagen tulTchen de buikzuivering, zai 
iet nuttig zyn dienftige inwendige bloedzuive? 
•ende (k) of verzagtende middelen (1) voor te 
chryven, welke zulke konnen zyn, als Voor- 
^elte-ld zyn in de Hoofdftukken van Scheur- ' 
)uik (m),GeelzLigt(n), en Knobbelgezwellen(o). 

7. Maar als het Gezwel nieuw is, en nog-By^yzc 
ans zigtbaar aangroeit , pynelyk en laflig van ver- 

vord; als de oorzaak daar van eerder toeval- 
ig dan hebbelyk is , of byzonder aan het ge- 
lel, fchynt het redelyker een goeden uitflag 
e verwagtcn als^men het tragt te doen ver- 
Iwynen, dan als men het tot zweering (p) 
irengt, welke in dit geval zelden voordeelig 

li. Deel. T is, 
(i) Fonticulus. (k) Alterantia. (1) Edulcorantia. 
(m) Scorbutus, (n) li^crus. (o) Tumor Scorphulofus» 
(p) Suppuratio. 
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is. Dit oogmerk kan bereikt Worden dbo^ 
warme ftoovingen, gemaakt van verdunnend^ 
welriekende ingrediënten. By voorbeeld : | 

Herb, Abjynth. Puleg, HyJJopi. Fl. Cha^' 
niaemel. Mèlilot. ad tn. j. Rad. Ireos Florentinh 
Gentian, ad dr. vj. Coque in Aq, Font an. et Laêli. 
Vaccin, ad ^ j-Ji* Colat. ij. adde Tin6é. Mynhli 
Sp. Vin. Camphorat. ad unc iij. Gpii. dr. j. m. f. 
fotus, tweemaal daags warm te gebruiken. Of 

9:. Ladtis. Vaccin. j. Aq. Galeis. TroA 
chifc. Alb. Rhaf. unc]. Opii, Sacchar. Saturn, ad dr. 
TinSt. Groei. Sp. Vin. Gamphorat. Tinct. Myrrh, a^ 
uneï]. Sp. Sal. Ammon, micj^. m.f. folutio y al^ 
een ftooving te gebruiken. 1 

Na de ftooving van het deel met een deezefj 
vogten , kan het met iets als het volgendej 
fmeerzel beftreeken worden : J 

9;. Axung. Viperar. unc j. 01. Gafior. Succih% 
Balfam. Peruv. ad dr. ij. Gamphor. Opii. ad fcr. j.n 
Argent. Vivi cum pauca Terebinth. Venet. extinct A 
dr. j. m. f. linimentwufecundum artem. •« 

Of als ’er een pleifter begeerd word: J 
Empl. de Mucilagin. Diachyl. cum Gumn^i 

de Ranis cum quadruplieato Mercurio ad unc j^j 
Sperm. Geti unc Balfam. Peruv. dr. j. OGi 
Succin. gtt. XXX. m.f. Emplaflrum. 

Geduurende het gebruik van deeze middelen | 
konnen ’er uitloozingen door aderlaating, en i 
verzagtende purgeermiddelen , met voordeel | 
gedaan worden, en inzonderheid als de Zieke | 
bloedryk is ; want deeze zullen de werking: 
der uitwendige middelen, in de verdwyning (q); 
óf ontbinding (r) van het gezwel, grootelyks j 
helpen en bevorderen. Daar zyn zommigen,;] 

diei 
11 

f 

I 

Cq) Difcufllo. (r) Refolutio. 
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ie in dit geval een ligte kwyling (s) aanraaden, 
'braakmiddelen (t) met Turpethum Minerale^- 
s de kragten des Lyders dat toelaaten, wor- 
inde in het gebruik van de bloedzuiverende 
iddelen (v) in den tuflchentyd ook voortge- 
laren. De bloedzuiverende middelen , hier 
enflig, zyn zulke als de volgende konferf: 
9.*. Aethiop. Mineral, unc j. Cinnabar. Nativ. An- ^ 
non. La-evigat. ad unc iij. Conf^- Abfynth. Roman, 
ujul. ad unc £. Tart. VitrioJat. dr. j. Sal. Volat. 
per ar. fcr. ij. Syr. e v. Radic. q. ƒ. ƒ. Electuar., 
n ’er twee- of driemaal daags de grootte van 
n Notemuskaat van te neemen , en ’er een 
jg afkookzel van faflafr'ashout warm boven 
> te drinken. 
Staalmiddelen (x) worden in deeze gevallen 
idienftig geoordeeld , dewyl die het bloed te 
el verhitten en verdunnen, ’t welk fchadelyk 
voor zulk zoorc van gezwellen. 
8. Als de manier te voren gemeld, de ver-By wy2e 
^erdering der toevallen niet voorkomt, zoo'^^”^®^’ 
t de Kanker zig verlpreid, pynelyker word, ring, 
c zweeren helt, en geen hoop geeft van te 
nnen verdweenen worden ; blyft ’er over, 
dat het aangetalle deel word afgezet , of 

e de zweering (y) deszelfs door alle midde- 
1 aangemoedigd en bevorderd word ; zoo 
t zy 5 als het mogelyk is, volkomen zy, en 
t gezwel tot etter ontbonden worde *. Ten 

T 2 wel- 

s) Salwatio. (t) Emeticuni. (v) Alterantia. 
'x) Chalybeata. (yj Suppuratio 

* De^vyl de ondervinding leert, dat het zeer fchadelyk 
de Ettermaaking in Kankers te bevorderen , zal d^ 

elineefter veiligft doen Knoeft- of Kreeftgezwellen, 
hy nier kan doen verdwynen, onaangeraakt te laaten, 

:opde H.'clkundigc operatie zyn toevlugt te neemen ; 
*■ of 
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welken einde het, na dat het eens verzwo’reQ 
is, kan bezorgd worden met dienftige zuive¬ 
rende en ettermaakende mengzels ; waar by: 
ook insgelyks naar gelang konnen gevoegd) 
Worden korftmgakende middelen (z) , of-zelfs; 
het werkelyk brandyzer (a). Maar deeze ma¬ 
nier is zeer verdrietig en onzeker; en het ge-, 
beurt gemeenelyk, dat zoo ras als zulke korfl- 
Ynaakende middelen uitwerking beginnen te 
krygen , zy de toevallen vermeerderen, en;- 
door de nab'yleggende deelen Kankeragtig te 
maaken , de ziekte verergeren, daar zy tot 
de gèneezing gefchikt waren; door welke mid¬ 
delen het leven des Lyders dikwils in gevaar 
gebragt word. ’t Word daarom in ’t algemeen 
toegeifaan , dat, als een Kanker tot zulk een? 
hoogte gekomen is , dat ’er geen hoop over- 
blyfc om die met redelyke veiligheid te doen 
verdwynen , de heelkundige operatie moet 
plaats grypen, zonder de geneezing door mid¬ 
del van zweering af te wagcen. Maar naardier 
enige Lyders, ’t zy door vrees van de opera 
tie, of'mistrouwen van derzelver goeden uit 
flag, liever de uitwerking der zweering , dat 
der operatie v/illen waagen, zullen wy de befl< 
manier aanwyzen om in dit geval voort te gaan 
Als ’er geoordeeld word, dat ’er werkelyk eni 
ge etter in het gezwel gemaakt word, kan he 
zeer dienllig zyn daar op iets als de volgend 
pap te leggen, om de zweering aan te moed; 
gen en bevorderen : 

Micae. Pan. Alb. Rad. Bryon. Alb. LtM 
Alb. ad unc iij. DecoB. FL Cbamaem. q» f. Coqi 

4 
(z> Efcharotica. (a) Cauterium Aftuale. H 

of indien deeze niet gefchieden kan , de toerallen iB 
yerzageen. \ 1] 
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'mul ad CatapJasmath Confijientkni; deinde adde 
hg. Dialth. unc j. £. , om daar van eene ge- 
oegzaame hoeVeeiheid, over linnen geftree- 
en, eens op een dag , op het aangetafle deel 
ï leggen. 
Als de Kanker in de lip zit, of in enig deel, 
welk het gebruik van een pap niet wel wil 
)elaaten, kan ’er de volgende pleiller op ge- 
:gd worden : 

9?. Empl. de Mucija,gm. Diacbyl. curn Gumm. Pa- 
iceJf. ad f Emplajlrum, 
. Het kan van een kwaad gevolg worden tc 
agten naar eene volkomen verzweeering van 
:n Kanker ; ’t is dienfliger het deel te ope- 
m door een lancet of brandmiddel (b), zoo 
s als’er enige merkelyke hoeveelheid van et- 
c verzameld is, en te tragten het overbly- 
:nde deel van het gezwel of hardigheid te¬ 
en verdwynen. Als' de korft afgefcheidea 
, kan de verzweering behandeld worden met 
t volgende zuiverend fmeerzel, gefchikt zoo 
rl om de etter te verbeteren , welke in dit. 
val altyd dun en ftinkendis, als om de rottige 
erblyfzels der Kanker te reinigen en uit te 
iveren. 

Liniment. Arcaei. Axung. Viperin. ad unc]. 
guent. Nicotian. Apoftohr. ad unc j^. Pulv. Myrrb. 
aecipitat. Ruhr. Laevigat. ad dr. iij. BaïfaM. Pe- 
). Elix. Ppt. ad dr. ij. m. f. Unimentum. 
3e verz weering (c) hier mede behandeld zyn- 
eens of tweemaal daags, kan met de volgend© 
ifter bedekt worden; 
?r. Empl. de Minio Fufeo. Diacbyl. cwn Gumm. 
Miicilagin. ad unc j. Spermat. Celt uncA Balf. 

T 3 Sul- 
■b) Cauflicum. (c) Ulcus, 
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Sulphur. Terebinth. Peruvian, ad dr. ij. 01. Succin 
dr. j. m. ƒ. Emplajlrum. 

■ Het befte en meefl te pas komende korft 
maakende middel in dit geval, fchync te zyr 
roode precipitaat, zoo fyn gevreven als Calo- 
mela; wordende deszelfs werking dan zeker , 
hoewel het maar zeer weinig pyn veroorzaakt, 

welk zeer gewenfcht word in Kankeragtige 
ziekten , om dat alle middelen , die de pyn ver¬ 
meerderen, de toevallen verzwaaren, of het 
Gezwel doen verfpreiden. Deeze bereiding 
van'kwik kan derhalven in dit geval gebruikt 
worden, als zy vereifcht word in eene veel 
grooter maate dan de andere meer prikke¬ 
lende korftmaakende middelen, gelyk Butyr. 
Jntimon. Mercur. Sublimat. Corrofw. Unguent. M- 
gyptiac. ^c. Evenwel zyn ’er enigen, die het 
waagen by elk verband zulke deelen van de Kan*! 
her aan te raaken, als gefchikt zyn om ver-j 
teerd te worden, met het Caujlicum lunare, oü 
ielfs met het werljelyk brandyzer; dog dit] 
zeer pynelyk en geVaarlyk zynde, moet lieveif 
nagelaaten worden. Als de lippen der verz wee t 
ring eeltagtig worden, konnen ze beft wegge j; 
nomen worden door fnyden, of een zorgvulf 
dig gebruik van het Caujlicum lunare. Maar gejji 
duurende het geheele beloop der ‘geneezing f 
moeten wy niet verzuimen, naar gelang dieflij: 
flige verzagtende purgeermiddelen (d) te getii 
ven ; daar tuffchen voegende zulke bloedzpif 
verende middelen (e) als boven gemeld zyflk 
maar inzonderheid verzagtende gewoone dram 
ken, en andere bereidingen met pifTebedden (f|' 
enz. Zomtyds is eene zagte kwyling (g), if' 

tyii 
(d) Cathartica. (e) Altej:antia. (f) Millepedes, : I 
(g) Salivatio. I j 

t 
' I 

) 
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tyds ■ aangeraaden, in dit geval dienflig geoor¬ 
deeld om de Kanker weg te neemen , eer ze zoo 
diep gaat, dat de operatie te laatJtomt om der- 
zclver kwaade uitwerking op het Irghaam weg 
te neemen. 

9, Hoewel Kankeragtige Gezwellen zopderHeel- 
onderfcheid konnen komen aan alle deelen 
het lighaam ; nogtans naardien zy zig zeer diio? om een 
wils zetten in de borll:, zal het genoegzaam Kanker 

zyn te zeggen , hoe de heelkundige operatie 
hier verrigt word; verfchillende de andere za^ 
kelyk niet van dezelve. Maar wy moeten op¬ 
merken , dat de uitflag der operatie altyd on¬ 
zeker is, inzonderheid als de lyder hoog be¬ 
jaard is, of de ziekte lang geduurd heeft. Om 
een Kanker in de bord: weg te neemen, word 
’er een naaide met een draad gefleeken door 
den grond der Kanker, en derzelver geheels 
uitgcllrektheid afgetekend zynde , word het 
deel aanflónds, en in eens, met eenbekwaani 
mes afgefneeden, ’t welk in het rond moet 
doorgaan door het gezonde en onbedorven 
vleefch.. Na dat het deel dus is weggenomen, 
worden de openingen der groote vaten toege- 
hegt of gebonden, of de bloedflorting (h) ge- 
ftopt met flukjes koperrood of de gemee' 
ne bloedftempende middelen (i). Het zal ook 
zeer fpoedig en veilig zyn, een breed of plat 
werkelyk brandyzer (k) óp de geheele wond te 
leggen, welke naderhand bedekt kan worden 
met kompreffen, voorzien met zamentrekken- 
de middelen (1), bezorgende alles met een dien-, 
ftige zwagtel. De verbanden moeten wegge- 

T 4 no- K 

(h)HaeiTiorrhaj^ia. (i)Stypticat (k) Cauterium Aduale, 
p) Adftringentia. 
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nomen en vernieuwd worden als in geval van 
een gemeene wond. En op dezelfde wyze kan 
een-Kanker de lip, of enig ander deel, weg* 
genomen worden. * 

Kan]<ers Zomtyds komt ’er een Kanker in het ,^ 
in het oog, enig uiteinde-, of in den boldeszelfs, en 
oog- vertoont zig onder de gedaante van een ge- 

«wel of verzweering (m). ’t Is gemeenelyk 
verzeld met een hevige fteekende pyn, inzon¬ 
derheid in het hoofd , en deszelfs flaapen; de 

• aders vertoonen zig ook blaauw, gezwollen,-, 
en knoopig omtrent het gezwel. Als het ver¬ 
andert in eene verzweering, is de ftof altyd 
dun, Hinkend, fchèrp, en bytend; van een 
bruinagtige kouleur, en zeer verrot. Deeze 
piekte is ten uiterften gevaarlyk, en de genee- 
zing zeer onzeker; inzonderheid als ze fchynt 
van zelf te komen, van een langen duur, of 
de lyder bejaard is. Als het Gezwel nieuw is, 
konnen wy tragten dat te verligten, of te doen 
verdwynen op de bovengemelde wyze. Maar , 
als het vermeerdert, zoo dat het den lyder in 
gevaar van zyn leven brengt, moet het of ver¬ 
teerd worden met brandmiddelen (n), of, als 
het mogelyk is, geheel weggenomen worden. 
Het kan met dit uitzigt nu en dan voorzigtig 
aangeraakt worden met het Caufiicwn lunare ; 
wordende de byliggende deeleninden tuffchen- 

tyd 
(m) Ukus. (n) Caaflica. 

* De Heer Heyjier telt, behalven de hier gemelde, 
'nog meer andere manieren op om Kankers, inzonder- 
heid dik in de Borften der vrouwen komen, weg te nee- J 
men. W7 zouden dezelve hier hygevoegd hebben, ten 
zy 25me Heelkundige onderwyzingen in onze taal waren 
cvergezet. Waarom wy deh leergierigen Heelmeefter 
derwaarts wyzen. 
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tyd zorgvuldig bewaard en befchermd voor des- 
zelfs werking. Of het zal veiliger zyn, en iï 
n deeze ziekte kragtig bevonden, te gebrui- 
cen eene fmelting van wit koperrood in weeg- 
Dreewater; maar dikwils en geduurig kompres- 
en daar in gedoopt op het gezwel leggendel 
\ls de geheele bol van het oog Kankeragtig 
geworden is, word het geheel uit de holligheid 
litgenómen; nogtans zonderden lyder te ver- 
igten, of te beletten dat de ziekte niet doode* 
yk word. De heelkundige operatie word daar- 
»m, in geval van een Kanker in het oog, ge- 
neenelyk nagelaaten wegens het gevaar, en 
en kwaaden uitflag, welke bevonden is die 
'erzellen. 

WRATTEN, (a) 

De Wratten zyn drooge gezwellen vaiiom- 
het vel, uitgroejende boven de opper- fchry-; 

lakte der huid; zynde of hard of zagt, groo-vii’g.' 
ïr of kleinder, breed of lang , zaaddragendCj 
efcheurd, of geheel. 
Zy worden geoordeeld voort te komen van Oor- 

me breeking der huidvaten, opening geeven-zaak. 
3 aan een ftof die in flaat is om een Vleefch- 
jzwel (b) te maaken. Zy worden voorname- 
k gezien aan de handen en vingers, maar 
nntyds aan andere deelen van het lighaam. * 

T 5 De 
(a) Verrucae. (b) Sarcoma, 

* iïoe geringe ziekte de Wrat ook fchynenmag, ver¬ 
ent ze nogtans onze opmerking, en onze Schryver 
eft daarom een hoofdfliik tot haare befchryving ge¬ 
ven te befteeden. Wy zullen ’er nog iets byvoegcn. 
Korat^ons waarfchynelyk voor, dat men de zitplaats 
r Wratten zoeken moet in de zenuw-lepeltjes der 

huid. 
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ëtnee» De Wratten zyn zomtyds laflig en pynelyk, 
*^"5* maar zelden met enig gevaar verzeld. De 

zaaddragende zoort, of die een tros fchynt te 
zyn van kleine afzonderlyke Wratten , meefl: 
al verdeeld by den wortel, geeven de grootfte 
bngemakkelykheid , raakende ligtelyk aan ’c 
bloeden na een klein geweld daar aan toege- 
bragt. Deeze worden voor allermoejelykft om 
te geneezen gehouden, als ligtelyk weder op- 
groejende , na dat zy eerfl zyn weggenomen. 
Zy zullen evenwel, zoo wel als de andere 
zomtyds van zelf afvallen, of daar toe gefchikt 
worden door de geduurige vry ving van de klee- 
jderen, of andere uitwendige lighaamen die zy 
moeten uitllaan. Goudsbloemen, fpringkruid» 
porceleyn , fpek, raauw olTenvIeefch , enz. 
worden van het gemeen gebruikt tot de genee- 
zing, welk zy alleen op de Wratten vry ven, 
en dan of begraaven, ofte rotten hangen, of in 
de lugtlaaten verteeren. ’t Is zomtyds cene ge¬ 

luk,^ 

huid, die de werktuigen van ons gevoel zyn , meer dao 
in de vaten. Wy omfchryven derhalven de Wrat te zyn, 
eene verharding, en uitpuiling van een Zenuwtepeltje buitei 
zyne natuurlyke zitplaats, blyvende nogtans gedekt met de opi 
perbuid. De plaatzen alwaar dezelve , volgens onzer; 
Schryver, allermeefi: gezien worden, zvn die daar d( 
•nieefle zenuwtepeltjes zyn. Deeze konnen ligtelyk doo 
enige oorzaak, als uitwendige fchuuring , of diergelyke 
verhard worden, waar door de vaatjes , die door di 
uitwendige dekzels der zenuwtepeltjes loopen , aan ver 
lioppingen, ontfteekingen, en alle derzelver gevolgen 
onderhevig zyn. Naar maate nu deeze vaatjes menig 
vuldiger zyn, meer gemeenfehap met andere hebben 
de aangetafte plaats voor uitwendige fchuuringen bloo 
ftaat, zyn de toevallen by de Wratten komende mee 
of min kwaadaartig. En hier aan fchynt het verfchel 
den getal en ftaat der Wratten inzonderheid te moetej 
toegefchreeven worden. 
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lukkige, en niet zeer pynelyke wyze, een hee- 
te naaide te fteeken door derzel^er wortels; 
waar na zy in weinige dagen gevonden zyn- 
af te vallen zonder enige verder moeite. De 
toppen derzelven konnen insgelyks verfchei- 
den maaien • op een dag aangeraakt worden 
met een gloejend heet yzer, zoo gaauw, 
dat het geene pyn veroorzaakt; en dit zoorc 
van behandeling is dikwils kragtig bevon¬ 
den in den tyd van weinig dagen, door de. 
Wratten weg te neemen met fchilfers, welka 
daar telkens van komende de fubftantie der 
Wrat verminderen, tot dat die eindelyk gelykj 
word met de huid: waar na de wortel kan aan¬ 
geraakt worden met Roomfche vitriool, of 
olie van koperrood, om derzelver weder uit- 
groejing te beletten. Maar de fchielykfte weg^ 
is die af te fnvden met een fchaar; raakende 

•i ^ ^ 

derzelver wortels aan met een weinig Room¬ 
fche vitriool, en het bedekkende met een dia¬ 
chylon pleifter. Of als zy voortkomen van een 
kleine grond, of nederhangen^ als waare het. 
van een Heel, kan een paardehair, of liever 
een gewafchte draad, zeer digt rontom dezel¬ 
ve gebonden worden, digt by de wortel, wel¬ 
ke na en dan naauwer toegehaald zynde, als 
het vereifcht word , deeze kleine vleefchige 
gezwelletjes allengskens zal berooven van hun 
voedzel, en dezelve in korten tyd ongevoelig 
doen afvallen. En door dit middel zyn zeer 
groote Wratten op eene ongemakkelyke plaats, 
als inzonderheid digt by het oog, zonder enig 
gevaar, of merkelyke pyn weggenomen. Maar, 
in zulke gevallen, daar de Wratten van het 
grootfte zoort, en zoo ongelukkig geplaatfb 
zyn, zal het dienHig zyn te gebruiken een fmel- 

ting 
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ting van Trochisci Jlbi Rhnfis in weegbreewater, 
óm eene ontfteeking (c), of ander kwaad ge¬ 
volg voor te komen, en het deel te bedekken 
met een gemeene diachylon pleifier. Om der- 
zelver wederkomft te,,^beletten, konnen liaare 
wortels aangeraakt wott^en met een weinig van 
het gemeene brandmiddel, Lapis Infernal. 01. ' 
Vitriol. Jg. forL ^c. of het kan genoeg zyn een 
weinig fyne poejer van roode precipitaat daar 
óp te ftroojen. Wratten komende in de ge- 
wrigteii, en inzonderheid in de knokkels, moe¬ 
ten met groote orazigtigheid behandeld wor¬ 
den , wegens de byliggende peezen (d), kraak- 
béenen(e) en beenen. Als ze dus gezeeten zyn 
heeft het onverflandig wegneemen derzelven 
door fnyden een verlies van beweeging in het 
gewrigt veroorzaakt, of een zinking van vog- 
ten op het deel gebragt; zoo dat het kraak¬ 
been , en zelfs het been bedorven word. Zulk 
een toeval zou het hulpmiddel erger maaken 
dan de ziekte; en de geneezing verdrietig en 
onzeker maaken. De geneezing moet derhal- 
ven in deeze^gevallenondernomén-worden, of 
op de fchadelooze wyze van het gemeen bo¬ 
ven voorgefleld , welke , hoe bygeloovig of 
verbaazend die ook fchynen moge , dikwils van 
een goeden uitflag bevonden is; of anders door 
een voorzigtig gebruik van zagte brandmidde¬ 
len , als inzonderheid door drie- of viermaal 
óp een dag daar over te vryven met Roomfche 
vitriool, of geeft van zout. Als de Wratten 
zweeren, gelyk zomtyds gebeurt, moeten ze 
behandeld worden als gemeene verz weeringen. 

EX- 

(c) Infiammatio. (d) Tendo. (e) Cartilago. ^ 
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E X T E R O O G E N. 

I. "PNe Exteroogen zyn kleine eeltagtige Gezwel- om- 
JL/ len, komende allergemeenft op de ge- fchry- 

wrigten der teenen; maar zomtyds in andere 
deelen der voet, welke de groodte vryving 
van de fchoen uitflaan. 

2. Zy worden onderfcheiden in harde en zag- Oor- 
te, doorfchynende en duiftere; maar worden wak. 
alle geoordeeld voort te komen van een zelfde 
oorzaak, namelyk eene verllopping der voe¬ 
dende of doorwaallemende ftof in het deel, 
welke geen opening vindende in de gewoone 
weg, hard word, en door de vryving der fchoe 
gevormd word tot dit byzonder zoortvaneelt- 
agtig Gezwel jtuflchen het vel en de opperhuid. 
Het hardfte deel van de Exteroog is gqmeenelyk 
in het midden, en vertoont zig dikwils in de 
gedaante van een zwartagtige vlak, inzonder¬ 
heid in die van het hardfte zoort, en in de af- 
gefneden ftukken fcheid het zig af van de ove¬ 
rige , welke gemeenelyk daar over liggen met. 
fchilfers, of ringen, gelyk de vliezen van een 
iiije. 

3. De Exteroogen zyn zelden gevaarlyk, tenKeiite-’ 
zy ze te diep geftieeden worden; hoewel der^^^^^* 
.zeiver geneezing zeer moejelyk is. Het ge¬ 
vaar , dat haar verzeld als zy van een onerva¬ 
ren hand gefneeden worden, is insgelyks groot, 
als zy gepaard zyn met ontfteeking en pyn: en 
inzonderheid als zy vereenigd zyn met , en 
werkelyk groejen uit de vliezen , peezen, of 
kraakbeenen omtrent de gewrigten. 

4. Die met Exteroogen geplaagd zyn, moeten Levens- 
dezelve zoo veel als mogelyk is begunftigen, 

door 
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door het gebruik van gemakkelyke fchoenen, 
zagte kompreflen, of diergelyke, om daar niet 
onmiddelyk tegen te drukken in het gaan; zyn- 
de alle ruwe behandeling in ftaat, die ergeren 
pynelyker te maaken , of ze te fchielykér te 
doen groejen. 

(knere- 5. Nadien de Exteroogen zeer zelden geneezen 
zing. worden dat ze niet wederkomen, vergenoegen 

zig de meefte menfchen met hunne voeten dik- 
wils te walTchen en te reinigen, en met die te ' 
wecken in warm water, om hunne Exteroogen 
Zagt en buigzaam te maaken, op dat derzelver 
bovenfte deel met meer gemak kan afgefneden 
worden, ’t Is eene nuttige omzigdgheid die 
zoo laag niet te fnyden als het levendige, of 
tot dat de operatie pynelyk word, of het bloed 
doet voor den dag komen. Zoo dikwils als 
zy digt gefneeden worden is het zeer dienflig, 
een diachylon, of bruine pleifter de Minio daar 
óver heen te leggen: want dit helpt grootelyks 
tot gemak van den lyder. Zommigen pryzen, 
op gelyke wyze, het geduurig draagen van 
zagte, roode of groene wafch, by wyze van 
een pleifter op het overblyfzel des Exteroogs 
na de fnyding , uit eene onderftelling, buiten 
twyffel, dat het fpaans groen in de groene, en 
de cinnaber in de roode , een kragt hebben, 
om dezelve onder te houden, of een gedeelte* 
van haar fubftantie te doen verdwynen. Maar 
zulke middelen zyn zeer ondienftig, terwyl de 
Exteroogen verzeld zyn met hitte, pyn , en 
ontfteeking (a); in welk geval de gemeene dia¬ 
chylon pleifter, een weinig Unguent, Alb. Cam- 
pborat. Diapomphol. of diergelyke , zonder ge¬ 

vaar 
(a) Inflammatio. 
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/aar kan gebruikt worden om de toevallen te 
/erminderen, en naderhand kan 'er het ander 
[net meer voordeel, en met beter uitflag , op 
gelegd worden, inzonderheid als de Exteroo- 
yen zeer hard en eeltagtig zyn. Als wy be¬ 
vinden dat ’eretterfchuilt onderden Exteroog, 
sal het dienftig zyn in tyds lugt daar aan te gee- 
ven door fnyden , of een brandmiddel (b); 
tvant als ze daar lang opgehouden word, is ze 
in flaat om groote pyn, ontfteekingen, zinking 
van vogten op het deel en bederving der pee- 
zen (c) of het beenvlies (d) te veroorzaaken, 
ïii Zomtyds het been zelf verrot te maaken. De 
volgende pleifter fchynt wel gefchikt te zyn tot 
verdwyning(e), daar het mogelyk is, en om 
;emak aan de Exteroogen te geeven: als ze 
voor enigen tyd geduurig daar op gedraagen 
svord. 

Empl. de Mucilagin. Diachyl. Jitnpl. ad unc ij. 
Cinnabaf. Fact. Argent. Vivi cum Pauca Terebin- 
hina extinSti ad dr. j. Camphor. Aerugin. addr.^. 
m.f. Emplajirum fecundum arterd. Of 

9f. Empl. de Ranis cum quadruplicato Mercurio. 
Diachyl. cum Gumm.ad uncyj^. Puh. Sabin. Vitriol. 
Roman. Cinnabar. Fact. adds. vj. 01. Amygd. Dulc, 
parumm.f. Emplajirum. Of 

Empl. de Minlo Fufc. unc ij. Gumm. Galban. 
line ]. Aerugin. Cinnabar. Vulgar, ad um^. Camphor. 
Balfam. Peruv. ad dr. ij. m.f. Emplajirumfecundum 
drtem. 

TWEE- 

(^) Caudicum. (c) Tendo. (d) Periodcum. 
(e) Discullio. 



304 NIEUWE OEFFENING 

fWEEDE AFDEELING. 

ZWEERENCa) en BEEN- 
BEDERVINGEN (b). 

Om- 
Cchry' 
ving. 

Oor¬ 
zaak. 

i.TJen Zweer word gemeenelyk omfchree- 
XL ven te zyn eene icheiding van het geen 

aan een hangt, met verlies van ftof, in de 
vleefchige deelen van het lighaam, voortko¬ 
mende van eeiie inwendige oorzaak : maar als. 
diergelyke fcheiding van het geen aaneenhangt 
in een beenig deel komt, word de ziekte eene 
Beenbederving genoemd. 

2. De Zweeren van zelfs komende, wor¬ 
den gemeenelyk onderfteld voort te komen 
van fcherpheid, of eene bytende gefleldheid 
der VQgten van het lighaam, "t zy voortge- 
bragt door vergiften, venusziekte, of iets an¬ 
ders van diergelyken aart, agtervolgens welker 
trap of neiging, en het geftel van het aan- 
getafle deel, de Zweer zyn kan diep of on¬ 
diep , lang of rond, verzeld met pyn, pntftee- 
king, verrotting, enz. Als ’er eene Zweer 
komt in een goed geilel, en gemakkelyk te 
geneezen is, word die gezegd eenvoudig te 
zyn ; maar zamen gefield, als ze verzeld is met 
kwaade toevallen, of komende in een kwaad 
geflel, *t welk de geneezing zeer vertraagt of 
belet. 

3. Eene 

(a) UIcus. (b) Caries. 

1 
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3. Eene eenvoudige Zweer is met geen ander Kenter 

teken verzeld dan van knaging ; maar zamen-^ kenen 
gefielde Zweeren, komende in een fcheurbui- 
kig , waterzugdg , of knobbelgezwelhebbendfchêid. 
geflel, konnen verzeld zyn met koorts, pyn, 
ïtuipen (c) , groote en vermagerende ontlafling 
van etter, eeitagtigheid der lippen, beenbederf^ 
enz. Eene bederving van been, of neiging daar 
toe, kan gekend worden, als het been zig on¬ 
effen en zwartagtig vertoont; als het lugtig of 
fpongieus voorkomt aan het tentyzer , inzon¬ 
derheid als dat werktuig gemakkelyk door des- 
zelfs laagen (d) kan doorgaan; als de flof der 
verzweering zeer flinkend , of van een olie- 
agtige dikte is; als het been bedekt is met een 
witte flymige vogt ; en inzonderheid als de 
geneezing lang en verdrietig is. Zomtyds 
ook , als het been bedorven is, zal de Zweer, 
die geneezen was, op nieuw open breeken, of 
zeer moejelyk met vel overtrokken worden. 
En deeze ziekte fchynt dik wils te zyn de uit¬ 
werking der Venusziekte, of het gebruik van 
te fcherpe, of te olieagtige middelen. Behal- 
ven de bovengemelde verdeeling der Zwee- 
ren in eenvoudige en zamengeftelde , worden 
ze weder verdeeld in rottige (e) en voorteeten- 
de (f), Zweeren met geborften aderen (g), hool- 
igtige (h), en pypagtige (i). Eene mdge of vuik 
Zweer is, welker kanten bezet zyn met een taaje 
Qymige vogt, die moejelyk is om weg te kry- 
5en. Ze is ook verzeld met hitte, pyn, ont- 
fteeking (k) , en een groote zinking van vog- 

II. . Deel. V ten 
(c) Convulfio (d) Laminae. 
(e) Ulcus Putridum. (f) Ülcus Phagaedenicum, 

UIcus Varicofum. (h) Ulcus Siniiofum. 
Uicus Filtulofum. (k) Inflainmauo, 
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ten op het deel; en met ’er tyd vermeerderen 
de vuiligheden, de kouleur verandert , de- 
èweer bederft, derzelver etter word iïinkend, 

. en zomtyds krygt het deel het heet vuur (l).:Rotte 
koortzen geeven dikwils oorzaak tot dit zoort 

1 •^ran Zweeren. Eene ’ voorteetende Zoveer is een. 
zweer van een bytenden aart, verceerende de 
rontom liggende deelen-;b]yvende derzelver lip^ 
pen gezwoliem Maar als dit zoort van Zweeren 
diep ineet, en zig wyd verfpreid, zonder ver- 
zeld te zyn met een gezwel, maar verrot, en 
vuil en {tinkend word, word het Kwaad Zeer (m) 
genoemd. En beide, wegens de moejelykheid 
van haare geneezing, worden ook Kwaad- 
heelende (n) genoemd. Z%veeren met geborjien a~ 
deren,zyn zulke, die in de aders zitten , enpy- 
nelyk en brandig wordende, het deel, dat zy be¬ 
zetten , doen opzwellen. Deeze, als ze nieuw 
en veroorzaakt zyn door het gebruik van by ten- 
de middelen (o), of voortkomen van een ge- 
borften aderfpat (p), zyn dikwils verzeld met 
eene bloedftorting (q). De aders digc by de 
Zweeren liggende zyn in dit geval tegen-na- 
tuLirlyk opgefpannen ; en konnen zomtyds,' 
digt by het deel , gevoeld worden gelyk een 
net onder malkander geweeven. De Hoolagtige 
Zweeren zyn zulke, die fchuins, of zyde- ■ 
waards loopen van haare opening ; en konnen 
gekend worden, ’t zy door naarfpooring met 
het tèntyzer , wafchligt, enz. ■ of de hoeveel¬ 
heid van {tof die zy ontlaften' in evenredigheid 
tot haare fchynbaare grootte, Deeze zullen 

zom- 

(!)■ Gangraena. (m) Ulcus Noma. 
f n) Dyfqoul'otica. (o) Corrofiva. (p) Varix. 
(q) Haeinorrhagla» 

/ 
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zomtyds diep liggen , en verltheiden draajea 
hebben. Zy worden van de Fypzweeren (r)'. 
onderfcheiden alleen door gebrek van. eeltag-; 
tigheid (s), uitgezondert in de opening. De 
Pypagtige Zweeren zyn zulke , die holagtig of 
draajende zyn , en verzeld met groote eeltag- 
tigheid, en ontlafling van dunne, wateragtige 
en ftinkende etter. Als ’er bloed, in de naar- 
Ipooring, het tentyzer volgt, is het een teken, 
clat de Pypzweer nog n-iet gezet is. Als 
deeze Zweeren komen in zenuw- of pees- 
agtige deelen des lighaams , zyn ze gemee-' 
nelyk pynelyk; en ’t geen ze ontlaffen is van 
een olieagtige aart, en weinig. Als de eelt- 
agtigheid enige merkelyke bloedvaten heeft 
aangetafl, fchynt de etter ligt rood geverfd te 
jworden. Zomtyds zal een Pypzweer in den 
aars (t) den regten darm (v) doorbooren; 
’t welk gekend kan worden, als de infpuiting 
die men gebruikt door dien weg doorgaat, of 
!als de ondafte xtof met de vuiligheden ver¬ 
mengd is. 

4. Die Zweeren worden gemeenelyk voorte^ 
gemakkelyk geoordeeld om te geneezen, kenen, 
welke komen in een vry goed geitel, waar 
in de pyn, eeltagtigheid, en vloejing van Itof 
niet onmatig is , daar de etter goed is , der- 
zelver kouleur wit , dikagtig , en de zieke 
geregeld is. Integendeel, die Zweeren zyn 
moejelyk te geneezen , welke verzeld zyn 
met de voorgaande toevallen in een hooger 
trap; of als het been bedorven is; de Zweer 
rottig, pypagtig, holagtig, kankeragtig (x), 

V 2 knoeit- 

(r) Fiftula. fs) Callofitas. (t) Fiftula Ani. 
(v) inteflinun Re<^tuin. (x) ülcus Cancrofum» 
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knoeftagtig (y), of met aderfpatten bezet; de 
lippen zeer gezwollen, blaauw, of zwart j of 
als ’er weelig , of fpongieus vleefch in op¬ 
groeit. De Zweeren worden altyd moejelyk 
geoordeeld om te geneezen, als ze diep zitten 
in zenuw- of peesagtige deelen, groote ge- 
wrigten, digt by de wervelbeenen (z) , onder 
de aders, enz. als ■ derzelver Hof dun , Hin¬ 
kende , en in grooten overvloed is : als de 
Zweer van een ronde figuur is, het gevolg 
van een ongeregeld leeven, venusziekte; of als 
dezelve komt in waterzugcige, fcheurbuikige, 
uitgemergelde , teeringagtige , of knobbelge-, 
zwelhebbende geftellen. 

Als een Zweer eindigt in eene verfterving (a), 
is de ziekte zeer gevaarlyk. 

Levens* ^ 5- De levenswys moet in geval van Zwee- 
wys. ren altyd gefchikt worden naar derzelver 

oorzaak, en de toevallen die zy te weeg bren¬ 
gen. In ’t algemeen fchynt dunne fpys aller- 
voordeeligfl voor de geneezing te zyn. De 
ruft moet toegegeeven worden. In byzonderc 
gevallen, als de Zweeren komen in de venus¬ 
ziekte , fcheurbuikige , of teeringagtige ge¬ 
ftellen moet de levenswyze daar naar gefchikt 
worden op de wyze te voren gemeld. Zie nader, 
over deeze ziekten. 

Genee- 6. De uitloozingen zyn bynaar onvermyde- 
zing der \y]^ noodzakelyk in de geneezing der Zwee- 

, inzonderheid in die van het zamenge- 
meen. ftelde zoort, als het geftel die wil toelaaten.: 

Als derhalven de Lyder bloedryk is , en de 
Zweer verzeld met pyn , ontfteeking (b) of; 

een 

(y) Ulcus 'Scirrcfum. (z) Vertebra. 
(a) Moitificatio. (b) Intiaminatio. 
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een groote zinking der vogten op het deel, 
moeten de aderlaating en verzagtende purgeer¬ 
middelen voor alle dingen voorgefchreeven 
worden in het begin der geneezing. Als de 
Zweer pypagtig , holagtig , kankeragtig is, 
enz,, en de flof rottig, dun, of ftinkend, zal 
het dienftig zyn Calomela te voegen by de pur¬ 
geermiddelen , of die te geeven in kleine gif¬ 
ten , tulTchen derzelver herhaaling, zoo dat ze 
geene kwyling (c) verwekt. Behalven het ge¬ 
bruik van uitloozende middelen , zal het hier 
ook dienftig zyn een gewoone drank voor te 
fchryven , gemaakt van de zweetdryvende 
houten : inzonderheid als men vermoed dat 
de Zweer van , een Venusziekte is. In den 
tuffchentyd moeten ’er dienflige verbanden ge¬ 
bruikt worden , en konnen ’er opgelegd wor¬ 
den op de wyze reeds gemeld onder de Ver¬ 
zworen Gezwellen. Zie pag. 22 ó , enz. 
Als de Zweer dit zoort van behandeling 

i hardnekkig tegenftaat, word ’er gemeenelyk, 
eene kwyling voorgefleld ; en die mift zelden 
de geneezing te bevorderen , fchoon alle an¬ 
dere- middelen vergeefs zyn beproefd geweeil. 
Maar als de Lyder te zwak is om de moeite 
van eene doorgaande kwyling te ondergaan.^ 
kan dezelve gematigd , en langer opgehouden 
worden in evenredigheid met zyne kragten^^ 
En inderdaad deeze zagte manier fchynt krag- 
tiger te zyn, dan de haaltige verwekking , en 
fchielyker beletting eener heviger kwyling. 
'tls evenwel bevonden, dat de kwyling, verwekt 
door inwendige middelen, zomtyds niet helpt; 
terwyl die , welke door üneering veroorzaakt 

V 3 word. 
(c) Sallvatio. 
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•word, zeer kragtig zal zyn in de geneezing van 
hardnekkige Zweeren, ..die voortkomen van de 
befmetting der venusziekte. Braakmiddelen (d) 
hjet Turhith , insgelyks, herhaald op behoor- 
]yke tuflchentyden, zyn zeer dienftig bevon¬ 
den in het geneezen van verouderde Zwee¬ 
ren van dit zoort. Men moet hier altyd be- 
grypen , dat de uitwendige middelen moeten 
veranderd worden naar maate van de natuur, 
flaac, en byzondere toevallen der Zweer. Dus 
moeten in het begin der geneezing, als deftof 
gêriieenelyk raauw, hinkend, dun, of waterig 
SS, ettermaakende middelen (e) geduurig op¬ 
gelegd worden , tot dat de ftof wit en goed 
word. Maar deeze moeten met groote omzig- 
tigheid , of geheel niet, gebruikt worden in 
rottige Zweeren , daar de ftof etteragtig 
is; als konnende zeer ligt derzelver toevallen 
vermeerderen. Als deeze behandeling haare 
uitwerking heeft voortgebragt, en de ftof wit 
gevzörden is, en dikagtig , moeten de zuive¬ 
rende (f) , gemengd rnet vleefchmaakende 
middelen (g) , gebruikt worden , om kwaad 
vleefch (h) voor te komen. Men weet dat de 
.Zweer genoeg gezuiverd is , als ze rood 
ziet , vry van vuiligheid en gevoelig is op 
eene ligte aanraaking. In den ftaat en ver¬ 
mindering der Zweeren konnen de vleefch- 
niaakende middelen alleen dienftig zyn ; en 
in alle opzigten konnen wy voortgaan in de 
behandeling der Zweeren in ’t algemeen, 
als gemeld is onder de Gezwellen, na dat zy 
eens verzworen en geopend zyn. En zoo veel 

kan 

' (d)''Emetica. te) Suppurativa, (f) Detergentia. 
(ê) Incarnantia. (h) Hyperfarcoüs. 

V 
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kan genoeg zyn voor de algemeene geneezing 
der Z\yeeren. 
. 7. De geneezing van eenvoudige ondiepe öenee- 
Zweeren kan gemeenelyk verrisc worden 
met er een kompres op te leggen , voor-.jigeon- 
zien Liniment. Arcaei, of BaJilk.Flav, ,* een di' pe 
pleifler van DiacbyL Simpl. , of de Minio daar^^®’ 
over heen gelegd zyiide ; en herhaalende het 
verband eens daags, of zeldzaamer. Maar als 
de huid eens verlooren of weggevreeten is^ 
behoeft ’er niets meer dan een weinig Unguent. 
Deficcütm. Rubr., of Diapomphol., dun over 
linnen gefmeerd, opgelegd te worden Als ’er 
W^eeüg vleefch groeit in een der gevallen, kan 
het Weggenomen worden met Ropmfch koper¬ 
rood, enz. als.in de geneezing der eenvoudige 
Zweeren gemaakt door het openbreéken van 
gemeene gezwellen. 

8. Eenvoudige en diepe Zweeren, of zul- 
ke die verzeld zyn met kwaade toevallen ^ 
maar wyken willen voor het gebruik der ge- Zv^^ee. 
woone middelen, konnen.behandeld wordearen. 
met het gemeene ettermaakend middel (i), dat 
is Veneetfche Terebinthyn gefmolten met het 
doojer van een Ei, of het vólgende : 

Terebinth. Venet. unc], Vitell. ovi~ Dimidiumi 
Unguent. Bafilic. Flav. Liniment. Arcaei. ad unc 
Pulv. Myrrh Aloes, ad Jcr. ij. Puh. Croci. Prae^ 
dpitat. Rubr. Laevigat. ad dr.j^. m.f. unguentum. 

Of 
. ■^. Unguent. Bafilic. Liniment. Arcaei. ad. unc j. 
Vitell. om DimüUum. FJix. Ppt. unc m. f. un* 
guentum. 

By deeze zalven konnen naar gelang gevoegd 
V 4 wor- 

(i) Digeftivum.- 
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worden Farin. Fabar. Hord. Colophon. Pulv. Sem. 
Fanugraec. Mell. Rnfat. Syr. de Rojis Siccis., i<fc. 

Als ’er zuiverende middelen vereifcht wor¬ 
den : , 

Unguent. Bafil. Nicotian. Mell. Opt. adunc], \ 
Unguent. Aegypt. Jpoftolor. ad dr. ïi]. Pulv. Myrrh. \ 
Rad. Arijlohch. Rotund, ad dr. j. Praecipitat. Ruhr. 
Alumin. UJl. ad dr. j. m. f. ungusntum. 

Het geen gemeenelyk als een zuiverend mid- - 
del in deeze gevallen gebruikt word , is alleen 
een mengzel van Unguent. Aegyptiac. en Apojlo- : 
hr., ’t welk warm op het deel gelegd word. 
Hier by voegen zommigen een weinig TinSt. 
Myrrh., en andere ftroojen een mengzel van 

■gelyke deelen Alum. kup. UJi. Praecipitat. Ruhr. 
Myrrh, et Aloes op het deel; of doopen de ge- ' 
fmeerde kompreften in deeze poejer, eer zy ’er 
die opleggen. Maar het volgende fmeerzel is 
beter, als zynde gefchikt om teifens te zuive¬ 
ren , etter en vieefch te maaken. 

9:. Unguent. Bajilic. Liniment. Arcaei ad unc]. Un¬ 
guent. Nicotian unc^j^. Praecipitat. Ruhr. Laevigat. ^ 
Pulv. Myrrh, ad dr. Ij. Pulv. Cr oei dr. £. m. f. li- 
mm ent. 

De hoeveelheid van precipitaat kan in dit ' 
fmeerzel vermeerderd of verminderd worden , \ 
naar dat de toevallen het vereiffehen. Als de ’■ 
Zweer wel gezuiverd is , konnen de midde- ■; 
Jen meer vleefchmaakende gemaakt worden 
door het volgende fmeerzel. 

Unguent. Nicotian, unc].^. Gumm. Elemm. .i 
tme£. Thuris , Pulv. Myrib. Aloes, ad dr. ij. Rad. 
Arijloloch. Rotund. Mafiich. Olibafi. ad dr. j, Sar-^fi 
eocoll. Praecipitat. Riibr. Laevigat. aadr.j^. 01. Hy’ 
psik\ unc JJ. Terebinth, Fenet. Balfam, Peruv. ad 
dr. ij. m.f. linimentum, ^ 

- By 
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By de middelen tot dit einde konnen gevoegd 

worden Fuh). Rad. Ireos Florent. Rarin. Fabar, 
Unguent. Aureum. Mei, defpumatum^ ^c. 

Na dat de Zweer door deeze middelen 
wel met vleefch bedekt is , kan ze opge¬ 
droogd worden op de reeds gemelde wyze. 
Maar als de geneezing lang geduurd heeft, of 
dat ’er kwaad vleefch komt, is het gemeene- 
lyk zeer moejelyk om een lidteeken voort te- 
brengen. Als wy kwaad vleefch verneemen, 
moeten ’er zagte velmaakende middelen (k) op 
gelegd worden, eer het vleefch gelykelyk op- 
groeit met de lippen der Zweer; anders van’er 
weelig vleefch komen, of daar kan een onziene- 
lyke korft komen, door het niet gebruiken van 
de nodige korftmaakende middelen (1) om dat 
weg te neemen. De gemeene velmaakende 
middelen zyn Unguent Diapomphol. Tutiae. Defic- 
cat. Ruhr. Bol Armen. Lap. Calaminar. Lithargyr. 
Aiir. ^c- maar zómraigen droogen altyd op 
jdoor pleifters, als het Emplaflr. Diachyl. fimpU. 
[Diachalcit. de Minio, B’c. En eindelyk , daar zyn 
anderen , die het deel dat opgedroogd moet. 
worden verkiezen aan te raaken met Roomfch 
koperrood, en ’er naderhand een opdroogende 
toeftel op te leggen. De volgende zalf beant^ 
woord dit oogmerk uitmuntend. 

R. Pulv. Bol. Armen. Sang. Dracon. Cret. Alh, 
Bomphol. Tutiae. Lithargyr. Auri. ad mcj^. Lapid. 
Calaminar. unc j. SaccF. Saturn, dr. vj. Camphor, 
dr. j. Axung. Porcin. unc. v. m.f. unguent. 

Daar kan ook een zalf van dit zoort gemaakt 
worden van Unguent. Alb. Camphorat. Èmpl. de 
Minio, Pulv. Tejiar. Oflreor. Calcinat. Flor. Rofar. 

V 5 Ruhr. 
(H) Epylotica. (I) Efcharotica. 
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Ruhr. Balauft. Sumach. Calx lota, CeruJJa, Flmih 
UJi, Crocus Mart. ^c. 

Zwee- 9. Als ’er Zweeren komen in een kwaad 
ren in geftel des lighaams, of in fcheurbuikige , of 
buiUge Snobbelgezwelhebbende geflellen moet de 
en knob, in- en uitwendige geneezing gefchikt wor- 
beige- den naar de byzondere toevallen, gelyk ge- 
hebben- gezwellen. Als eene Zweer 
de ge*" verzeld is met een groote en lütdroogende 
flellen vloejing van flof op het deel , zoo dat. het den 

lyder zeer verzwakt, indien hy bloedryk is, 
ze^ met jgjjp-jg ^yn de aderlaating te gebrui- 
groote ken, en verzagtendepurgeermiddelen(m), om 
vloejiq^ eene afwending (n) te veroorzaaken. ,En om 
van Pof. den lyder te verligten, konnen er zulke pyn- 

ftillende pappen, ftoovingen, enz. op gelegd 
worden, als befchreeven zyn b.y de ontfteekin- 
gen (o), brandige gezwellen (p), kneuzingen, 
gezwellen in ’t algemeen , enz. maar indien, 
geen van deeze fchynt vereifcht te worden, 
konnen de deelen omtrent de Zweer gebet wor¬ 
den met warme melk, of geftoofd met het vol¬ 
gende mengzel. 

01. Jmygd. Dulc. Recent. Exprejf. 01 Lïn, 
ad unc j. Cam^or. dr. j. Tinctur. Croc. Laadan. 
Liquid, ad gtt. xL. m. f. embrocatio. , Of 

01 Hyper. Lilior. Alb. Rofar. ad unc Sp.- 
Vini Camphorat. dr. iij. Laudan. Liquid, dr. j. OL 
Succin. gtt. X. m. in eundem tifum. 
. Als de toevallen onder deeze behandeling 

vermeerderen, kan het volgende fmeerzel tot; 
het verband gebruikt worden. 

Un* 

(m) Cathartica. (n) Revulfio. (o) Inflammatio. 
' (p) Phlegmone. 
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* 9:. Unguent Nutrit. Nervin. ad dr. vj. Baifam, 
Peruv. dr. ]. Opii. Cr oei ad fcr. j. m. f. linimen* 
turn. Of 

MeU. Opt. Ung. Dialth. ad unc j. Vitell. ovi 
No. j. Camphor. Cr oei Puh. aa dr. £. 01. Lum- 
hricor. q. f. u. f. Lmimentum. 

Deeze toevallen niet meer zynde dan een 
gevolg van de Zweer, zal derzelver. wegnee- 
ming niet regtflreeks dienen tot geneezing der 
Zweer zelve , welke daarom op de gewoone 
wyze moet bezorgd worden, in agt genomen 
zynde , dat men daar op niet enige flerk 
prikkelende of zuiverende middelen legge, uit 
vrees van de pyn te vermeerderen , of eene 
groote ontlading der dof te bevorderen : maail 
als zulk zoort van middelen voldrekt noodza- 
kelyk zal fchynen, moeten zy ten minden met 
pyndilfende (q) gemengd worden. 

10. Als de Zweer verzeld is mef een beder- Verzcld 
ving van been, en het lighaam bloedryk is, zul- 
len de aderlaating en purgeermiddelen (r) 
dig zyn. En als de ziekte verouderd is, en 
inzonderheid als ze voortkomt van de Venusr 
ziekte , zal het gebruik der kookdranken van 
de zweetdry vende houten, of eene kwyJing (s) 
raadzaam zyn. Dezelfde manier word insgelyks 
gevolgd , als ’er eene merkelyke Beenbeder- 
ving (t) komt in een knobbelgezwelhebbend 
gedel. Als men door naarfpooring , gedaan 
aU boven gemeld is, of opening , zeker weet 
dat het been bedorven is, moet het aandonds 
bloot gemaakt worden tot de affehilfering, ’t zy 
door brandmiddelen (v), opening, of verwy- 

- de* 

-,(q) Anödyna. (r) Cathartica, (s) Salivatio. 
(t) Caries, (v) Caulüca. 
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dering van het deel. De manier om dit door 
fnyding te doen is niet raadzaam, als het deel 
pees* of zenuwagtig is , en de vaten groot of 
talryk zyn , gelyk in de handen en voeten, 
groote gewrigten , ruggegaat (x) , enz. De 
Zweer (y) kan , als het nuttig en tot, 
het oogmerk dienftig bevonden word, verwy- 
derd worden met een ftuk Gentiaan wortel, ' 
gefneeden in de gedaante van een fteekwiek 
en gedoopt in gefmolten meloten zalf, of dier- 
gelyke, en naderhand uitgeperft. Of men kan • 
anders fteekwieken maaken van vlierpitten tot 
het zelfde einde , en naar gelang gebruiken, 
tot dat het deel genoegzaam open gemaakt is 
Maar als de bederving zit in een der groote 
beenen, gelyk inzonderheid het ellebeen (z), 
fchenkel (a), enz. is het raadzaam het deel.te. 
openen met een werkelyk brandyzer (b). ï\ls het 

■ been bloot ligt langs de geheele uitgeilrektheid 
der bederving , moeten ’er dienftige middelen 
gebruikt worden om de affchilfering (c) te ver- 
oorzaaken, dat is de fcheiding van het bedor¬ 
ven deel des beens van het gezonde ; om ’t 

welk 
(x) Spina Dorfi. fy) UIcus. (z) Ulna. 
(a) Tibia, (b) Caucerium Aftuale. (c) Exfoliatio. 

Zomniigen gebruiken in dit geval de geprepareerde 
fpons, dat is. een fluk fpons, in enig olieagtig vogt 
geweekt, en vervolgens uitgeperft. Deeze word door 
de vogten , welke uit de Zweer komen , nog meer 
uitgezet dan de Gentiaan wortel ; en de opening 
word derhalven grooter. Maar dewyl dit , gelyk elk 
ziet, niet anders dan met zeer veel pyn , en langzaam 
gefchieden kan ; is het veel beter, ten zy andere om- 
ftandigheden dat verbieden , de Zweer door fny-i 
den te openen , wanneer dezelve kan gezuiverd wor¬ 
den , zonder dat de Lyder zig aan die langzaame en 
verdrietige wvze van verwydering behoeft te onder¬ 
werpen. 
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welk te verrigten , gemeenelyk de tyd van 
veertig dagen word toegeftaan. De verban¬ 
den moeten in dit geval enigzins zyn gelyk hec 
volgende: 

TinSt. Myrrh. Euphorb. ad mc]. Unguent* 
Jegypt. dr. ij. m. 1 

De Beenbedervingkan aangeraakt worden met 
dit mengzel, door een toebereide prop daar 
in te doopen , terwyl het mengzel zeer heet 
gehouden word, en die aanltonds op het deel 
te leggen. Naderhand kan een kompres , in 
het zelfde gedoopt , in de holligheid gelegd 
worden , en iets van de volgende poejer daar, 
over gellrooid worden. 

Fulv. Myrrh, unc jj. Aloes. Majiicb. Rad. 
AriJioL Rot. Gentian, ad dr. j. Fulv. Fl. Rofar. Ruhr. 
Rad. Iieos Flor ent. ad dr. iij. Euphorb. Sarcocolï. ad 
fcr.]. m.f. pulvis. 

De volgende eenvoudige en zamengellelde 
middelen , in bekwaame voorfchriften ge- 
fchikt 5 zullen het zelfde einde beantwoorden. 
Myrrh. Majiicb. Thus, Vitriol. Roman. Sulphur. 
01. Caryophyll. Fulv. Diapent, Sp. Vin. Mell. Rofat. 
Unguent. Aegyptiac., ^c. Maar als, na de be- 
hoorlyke oplegging van het bovengemelde ver¬ 
band , de affchilfering van het been niet op 
een bekwaamen tyd gefchied, moet men toe- 
vlugt neemen tot het werkelyk brandyzer, 
de rafp (d) , of de panboor (e). Het wer¬ 
kelyk brandyzer kan gebruikt worden , als ’er 
verrotting komt aan een been dat diep ligt, 
waar by het door een pyp kan gebragt worden; 
de rafp zal dienllig zyn in groote beenen, 
waar by men aanllonds komen kan , gelyk 

die 
(d) Rafpatorium. (e) Trepanuia. 
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die van het bekkeneel; en de panboör kaïï no^” 
dig zyn, als by voorbeeld;beide de tafels vanr 
het-bekkeneeil bedorvenz^yn; of als het moejelyk 
of onraogelyk is het aaiigetafte deel door eni¬ 
ge andere middelen te vinden. Na dat het 
been ecns afgefchilferd , of gezond gemaakt- 
is, moet de Zweer met vleelch bedekten 
gedroogd worden op de]gewoone wyze met 
Liniment. Ar cm ^ ^c. wordende ’er kompreflen 
van droog linnen op het been gelegd, tot dat 
het met vleefch bedekt is; want niets dat vet 
of olieagtig is moet toegekaten worden om het 
been aan te raaken, terwyl het bloot blyft. 

II. De geneezing der rottige Zweeren 
hangt, af van die te zuiveren , en- zuiver te 
houden door het gebruik wan het gemeene 
verband , of zulk een als wy gemeld hebben 
onder de Gezwellen in ’t algemeen. Maar als 
de Zweer zeer vuil is, of derzelver kanten 
befmeerd zyn met eene flymige of korflige 
ftof; of als ’t geen ontlafl word, dun, rottig, 
offtinkind is, kan de volgende mixtuur, by 
wyze van fpoeling gebruikt ^ zeer dienflig zyn. 

9:. Sp. Viifi unc vj. Tin^. Myrrh, unc j. Unguent, 
Mgypt. dr. vj. Sp. SaL Ammoniac, unc^f^. in, 

De Zweer kan by elk verband met dit 
mengfel gewafTchen worden , eerfl warm ge* 
maakt; of als ’er enige holligheden zyn, kan 
het gebruikt worden als een infpuiting, en de 
komprelTen met het volgende fmeerzel toege- 
ruib worden. 

9:. Liniment Arcceï. unc]. Unguent. Bajilk. Pulv: 
Ccrt. Peruv. ad unc .|s. Pi-aecipitat. Ruhr. LaevigaU 
dr. ij. Balfam-. Pcruv-. dr. ij. 7n. f. Unimentum. 

Als de vuiligheid van de Zweer weggaat 
in een damp, de verrotting begint op te hou¬ 

den , 
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den , en de Zweer (f) redelyk gezuiverd 
fchynt; kan de hoeveelheid der precipitaat, in 
het fmeerzel bevat, verminderd worden, en 
de gemeene vleefchmaakende middelen (g) 
plaats grypen. Verfeheiden zoor ten van mid¬ 
delen , dienftig in gevallen van dit zoort, kon- 
nen ’er zamengefleid worden uit de volgende 
ingrediënten. Unguent. Jpojiolor, Vini Ruhr. Alum. 
Ujt. Summit. Abfynth. Vuig. Centaur. Min. Hyperic. 
Flor. Rofar. Ruhr. Balaufi. Bacc. Myrt. Ciner. Cla* 

'^•üellat. Theriac. Andromacb. Sp. Fin. Sal. Ammo- 
niac. ^c. Zie over meer byzondere beftierin- 
gen in deeze zaak van de Zweeren in 't alge¬ 
meen pag. 308. 

12. Foorteetende Zweeren (h) moeten'^ ge-Voort- 
neezen worden door het gebruik van inwen-eetende 
dige middelen , ter zelfder tyd dat ze behan- 
deld worden met dienftige uitwendige midde-^ 
len. De aderlaating en purgeermiddelen kon^ 
nen zoratyds vereifcht worden, om ze te fchik- 
ken tot geneezing, of de heeling te bevorde¬ 
ren : en zomtyds zullen zy niet wykeu zonder 
het behulp van bloedzuiverende of verzagten- 
de gewoone dranken uit de houten, enz. in¬ 
zonderheid als het een venusziekte is, of het 
geftel knobbelagtig, kankeragdg , enz. Belan¬ 
gende de uitwendige behandeling , die kan 
zyn als volgt. De Zweer moet dikwils ge- 
walTchen worden met een warm mengzel van 
Tin6t. Myrrh. Sp. Fini, en Unguent. Ms^yptiac. of 
iets van dezelfde zuiverende aart. En als der- ' 
zelver lippen opzwellen, konnen ze met het 
volgende geltoofd worden. 

ijt. 01 
Cf) Ulcus. Cg) Incarnantia» 
(h) UlceraPhagaedenica. 
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1^. 01. Lumbrkor. Amygd. Dulc. Terebinth, ad , 

iinc j. Camphor.'01. Succin. ad dr. j. m. f. Em^ 
brócatio. 

Tot het Verband. 
Unguent. Nicotian, unc j. Puh. Cort. Peruv. 

Ung. de Lapide Calaminar. ad unc J]. Praecipitat. 
Ruhr. Laevigat. dr. ïiy'Balf. Peruv. uncm. 

Hier by kan naar gelang gevoegd worden 
Vitriol. Alb. Alum. UJl. Aerugo. Sc. 

Als de Zweer , door het gebruik van dee- 
2e middelen niet ophoud zig te verfpreiden, 
maar fteeds dieper word, of haare kanten weg¬ 
vreet, is het raadzaam dezelve zagtelyk met 
hetwerkelyk brandyzer(i)aanteraaken- Waar- 
lyk in het begin van dit zoort van Zweeren 
zullen de opdroogende middelen (k) zom-: 
tyds uitwerking hebben ; hoewel het altyd 
dienftig zal zyn eene genoegzaame hoeveel¬ 
heid van verzagte precipitaat daar mede te 
mengen. Deeze opdroogende middelen wor¬ 
den gemeenclyk gebruikt, by wyze van fmee- 
ring of flooving, en können beftaan uit de vol¬ 
gende ingrediënten , Unguent. Diapo7nphol. Tu- 
tiae. de Plumb, de Lithargyr. Bol. Ai'wen. CeruJJ', 
Sang. Dracon. Croc. Mart. Adflrlng. Flor. Rojar.- 
Rubr. Balaujl. Aq. Aluminof. Aq. Calcis. Aq. Pha¬ 
gedenic. Sc. Geduurende het gebruik van dee¬ 
ze uitwendige middelen, kan, als de Zweer 
hardnekkig is, de geneezing bevorderd wor¬ 
de door braakmiddelen (1) te geeven van 7ur- 
pethum Minerale, op behoorlyke tuffchentyden; 
want deeze veroorzaaken zeer kragtig eene af-, 
wending der misdoende ftof, beletten derzeh 

ver 

CO Cauteriuin Aöuale. (k) Deficcativa. 
(1) Emetica. ' 
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ver zinking op het deel, en verbeteren het,'of 
ontlailen het op eene andere wyze. 

13. De Zweer en met gcborjten Aderen (m) wor- Zweeren 

den geneezen door verzagting der óntftee- met ge- 

king (n) en pyn , die dezelve verzelt ^ met 
dienftige pynflillende middelen (o) , en het ge- 
bruik van dezelfde verbanden, als in andere zoor- 
ten van Zweeren (p), alleen moeten hier fterké 
ettermaakende ( q) en zuiverende middelen (r) 
nagelaaten , of zeer Ipaarzaam gebruikt wor¬ 
den , uit vrees voor eene bloedftorting fs), door 
het byten der bloedvaten. De uitwerking der 
middelen in dit geval dienftig zal ook zeer ge¬ 
holpen worden door het gebruik van een be¬ 
kwaam verband op het deel. Als het hier t’eni- 
ger tyd nodig gevonden word het te behan¬ 
delen met preeipitaat, moet dat liever ge¬ 
mengd worden met Ünguent. Tutiae. of üiaponu 
•phol. dan met Liniment. Arccei. of Bajtlicon. De 
verdere beftieringen hier omtrent zie by dé 
Aderfpatten (t), pag. 251* 

14. De Hoolagtige Zweeren (v) worden gé-Hoolag- 

neezen door die , zoo veel als mogelyk is, 
tot een te brengen , en te behandelen als té 
voren gezegd is onder de Gezwellen. Verfchei- 
den holen konnen tot één gemaakt worden, ’c 
zy door opening, een brandmiddel (x), of die te 
verwyden met een fteekwiek van gentiaan wor¬ 
tel. Het brandmiddel word gemeenelyk gelegd 
op het onderile of meed afhangende deel van 
het ettergezwel (y), zoo wei onl het gemak 

II. Deel. X vad 

(m) ülcera Varicofa. (n) Inflanimatio. 
(o': Anodyna. (p) ülcus. (qj Digediva. 
(r) I)e\:ergentia. ;s) Haemorrhagia. t) Varices. 
(t) Ulcera Sinuofa- (3^; Caufticum. (y) Abfc 
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van de ontlafling der ftof, als om bet maaben 
. van nieuwe holen door de bytende eigenfchap 

der etter' voor te komen. Als de holen zoo 
digt loopen by de mond der Zweeren , dat 
eene kleine vergrooting gemeenfchap zal maa- 
ken, kan dit gemakkelyk gedaan worden , door 
de kanten der Zweeren van tyd tot tyd uit te 
zetten met een fteekwiek van gentiaan wortel. 
Maar als *er verfcheiden holen zyn, loopende 
jn verfchillende flreeken van de oorlpron- 
kelyke Zweer, moeten ze met alle behoorly* 
ke fpoed door fnyden open gemaakt worden, ' 
om uitgang aan de Hof te geeven , en tot ge¬ 
mak van het verband, en om de middelen op 
de geheele uitgeflrektlieid der holligheid te leg¬ 
gen. Om dit met voordeel te doen , kan het 
fnymes geleid worden door middel van een 
hollefonde, of beftuurder (z), om te beletten 
dat geene merkelyke vaten gewond worden. 
Zommigen zyn’er ook die deHoolagtigeZwee- 
ren tragten te geneezen door infpiiitingen; 
maar deeze manier is verdrietig, en niet al¬ 
leen in ftaat om de holligheid te vergrooten, 
maar ook om nieuwe te maaken ; en daarom 
word ze nu in ’t algemeen verzuimd. Als al¬ 
le de holligheden open leggen, of tot één ge^ 
maakt zyn , behandel ze dan met het genee- 
^énd fmeerzel, befchreeven onder de Gezwel¬ 
len in ’t algemeen. In den tuffchentyd, als 
^e ontlafling zeer merkelyk is, de flof van een 
'kwaade gefleldheid, het geflel kwaad, enz. zul¬ 
len dienftige gewoone dranken, purgeermid¬ 
delen met calomela, en braakmiddelen (a) met 
Turbith, de geneezing grootelyks bevorderen; 

wélke 
(z) Direélor. (a) Kinetica» 
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Welke nu ‘geëindigd kan worden op de wyzc 
reeds gemeld onder de Gezwellen. 

15. De Pyp-Z'uoeeren (b) zyn het gewoon pyp. 
gevolg van zulke, die in’c eerft alleen hool-Zwee- 
agcig waren , en vereiflchen dezelfde manier 
van geneezing ; byzonderlyk agc gegeeven 
zynde op de eeltagtigheid van het pypagtig 
zoort; hoewel wy dikwils Pyp zweeren ont¬ 
moeten, die nooit wyken zullen zonder kwy- 
ling (c), welke hier gemeenelyk met een goe¬ 
den uitilag verzeld is. En terwyl dezelve 
duurt, waar ook de Pypzweer gezeten is, 
*t zy in de borfl j buik, aars (d), enz. möet de 
eeltagtigheid weggenomen worden door fny- 
den , of het voorzigtig gebruik der brandmid*^ 
delen (e) , en de opening moet verwyderd 
Worden door fteekwieken van Gentiaan wortel ^ 
of geopend door brandmiddelen , of fnyden, 
en het overige deel der geneezing moet af¬ 
gedaan worden op de gewoone wyze , of 
als in de geneezing van ahdere Zwêeren. 
Als de Pypzweer in deil aars diep ligt , ofpyp. 
reikt tot boven de lluitfpier (f), zal de Lyder zweer in 
zelden in Haat Zyn om de vuiligheden te hou* denaar»». 
den. De ontlading is hier gemeenelyk over¬ 
vloedig , en de geneezing word zelden vol- 
voerd. Evenwel moet een dienftige levens- 
wys, en Verzagtende middelen (g) voorge- 
fchreeven , en de Pypzweer open gehouden 
worden met een kompres, gedoopt in enig 
■verzagtend fmeerzel. Maar als de opening 
door het groejen van eelt te veel vernaauwd 
word, kan ’er een klein ftukje van een brand- 
' ' X 2 mid- 

Cb) Ulcera Fiftulofa. (c) Salivatio. (d) Anus. 
(s; Cauüka, Sphin^er. (ê) Edulcorantia.i 
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middel op gelegd worden, en na de affdieiding 
der korft kan het open gehouden worden als 
een fontenel (h). De Pypzweer kan geopend 
worden door fnyden, als ze den regten darm 
niet aanraakt , wordende de opening eerft 
grooter gemaakt, en de eeltagtigheid weg¬ 
genomen. Deeze operatie word beft gedaan 
met een fchaar, door een knip van welke de 
holligheid gevoeglyk open kan gemaakt wor¬ 
den. Maar als de Zweer (i) dieper loopt, 
is ’er een manier om die te openen door bin- ’ 
ding , welke beftaat in de Pypzweer (k) eerft 
te verwyderen , en dan een naaide met een 
draad , of een bot buigzaam tentyzer door de 
holligheid door te laaten gaan , tot dat ze 
dringt in den regten darm (1) , en door den 
aars komt. Den draad dan met een lofte knoop 
gebonden zynde , word ’er een kleine linnen 
kompres onder gelegd , en de draad in elk 
verband digt toegehaald , tot dat hy allengs- 
kens voor zig den weg maakt, en de hollig¬ 
heid open laat. De verbanden moeten beftaan 
uit pynftillende ingrediënten, en ’er warm op 
gelegd worden. De volgende zyn dienftig in 
dit geval: 01 Aniygd. Dale. Rofar. Hyper,. Un¬ 
guent. Dialth. Vin. Ruhr. Laudan. Liquid. , 
Maar als de Pypzweer zoo diep naar binnen 
loopt, dat ’er geene opening of binding kan 
gedaan worden , de eeltagtigheid eerft zynde 
weggenomen, is een fpons of fteekwiek van Gen¬ 
tiaan wortel het enige , dat wel kan gebruikt 
worden om het deel open te houden ; wor¬ 
dende altyd verminderd in grootte, als de ver- 

zwee- 

efh) Fonticulus. (i) Ulcus. 
Qk) Fidula. (I) Imeüinuin.Reftmc. 
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zweering voortgaat, te geneezen. Meerder 
onderregtingen zie van de Pypzweer in den 
Aars (m) , onder de Ziekten van den Aars, 
I. Deel, pag. 427, enz. 

16. Langduurige Zweeren worden ligt hard, 
blaauw , of zwart , en eeltagtig aan dcQ^jg” 
kanten. De hardheid der Zweeren wordzwce- 
geholpen door verzagtende ftoovingen , als ren. 
met 01. Amygd. Dulc. Lilior. Alb. Lumbricor. Un¬ 
guent. Dialth. , waar by konnen gevoegd wor¬ 
den warme en verzagtende pleiflers, als Empl. 
Diachyl. c. Gumm. Flos. Unguentor. de Mucilagtnib, 
ds Cumino , ^c. Het kan insgelyks dienftig 
zyn, voor dat men ’er dit oplegt, het deel te 
flooven met een afkookzel van Fol. Mah. Alth. 
Flor. Ghamaemeï. Melilot. Sambuc., of daar 
konnen , om het zelfde einde te beantwoor¬ 
den , pappen gemaakt worden van diergelyke 
ingrediënten , met byvoeging van Pulv. Sem. 
Lini, Fcenugr., ^c. als onder de Gezwellen in ’c 
algemeen. Als de hardheid hardnekkig word, 
kan eene rooking van Cinnaber op het deel zeer 
nuttig zyn , fchoon verfcheiden andere veel 
beloovende middelen niet geholpen hebben. 
En als de verharde Itof kan te rug gedreeven, 
of met veiligheid verteerd worden , kan een 
voorzigtig gebruik van zalven en pleiflers met 
kwik dat doen. Of de manier te voren gemeld, 
om gezwellen te doen verdwynen , kan hier 
plaats grypen. Zie pag. 224, enz. 

17. Als de Zweer zig blaauw of zwart Verzeld 
vertoont, door de ftilfland van bloed omtrent 
het deel, kan de kopping met vlyraing 
jSiaar gelang gebruikt v/orden, om de ontlas-zwart- 

X 3 tingheii. 

(m) Fiftula Ani. (n) ScMiücatio. 
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ting daar van te bevorderen , en ’er een prik» 
kei aan te geeven. Warme verdryvenda 
lloovingen , pappen , enz. konnen insgelyks 
dienftig zyn, als gemeld is onder de Gezwellen 
in ’t algemeen , en Kneuzingen : maar als de 
kwaade kouleur of zwartheid eene verder¬ 
ving (o) dreigt j konnen , behalyen vlyming 
van het deel, dienftige prikkelende iloovim 
gen en pappen daar toe gebruikt worden, be- 
iiaande uit Sp, Pin. Camphor. (Jngnent. Jsgypt, 
Tberiac. Andromach. Rad. Raphan. Rujtican. Sem. 
Sinapi, ^c. 

Met ig. Eeltagtigheid aan de kanten der Zwee» 
word weggenomen door wegfnyding of 

' een brandmiddel (p); een weinig roode Frae^ 
cipitaat , of diergelyk verteerend middel (q), 
op het overblyfzcl geilrooid zynde, om haare 
toekomende groejing te voorkomen. Of het 
kan van meer diend zyn, die met het volgende 
te behandelen : 

9?. Ung. Bajilic, Fraecipitat. Ruhr. Laevigat. aa 
dr. ij. m.f. Unguentum. 

Wat verder de geneezing der Zweeren (r) 
betreft , en het wegneemen van derzelver 
verfcheiden toevallen , zie onder de Gezwel¬ 
len , welke, als ze doorgebroken en verzwo» 
ren zyn , de2;elfde behandeling eilïehen als de 
Zweeren» 

DERDE 

(o) Mort|ficatio, (p) Caufti5UI^, 
Qaibgrehcaöu__(r) Ulgus,. 
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DERDE AFDEELING. 

WONDEN. 

I. ^en TVond is eene verfciie fcheiding, ge.- ora- 

XZ/ maakt in de zagte of vleefchige deelen fchry- 

van het lighaam, van eene uitwendige oor-ving. 
zaak , of beweeging van enig hard en fcherp 
werktuig. Als diergelyke fcheiding komt in 
een beenig deel, word ze een Breuk (a) ge¬ 
noemd. 

2. Alle Wonden komen of van fleeking^ Oor. 

fnyding, of kneuzing , volgens de natuur 
het maakzel van het werktuig , waar door zy 
veroorzaakt zyn, en worden verdeeld in een¬ 
voudige en zamengeflelde. De eenvoudige 
zyn, die gemaakt zyn door ileeken, fnyden; 
of kneuzen afzondeidyk ; die van de uitwen.- 
dige huid, zonder merkelyk verlies van Hof, 
of fehade aan enig merkelyk vat; en einde.Iyk 
die niet gemengd of verzeld zyn met gevaan- 
lyke toevallen. De zamengeflelde zyn die 
gemaakt worden door fteeken en fnyden teC- 
fens, waar by ook gevoegd kan worden kneu- 
.zing ; die verzeld zyn met groot verlies van 
vleefeh , of fehade van enig groot of merkc'^ 
lyk vat; en eindelyk die gemaakt zyn door 
'een vergiftigd werktuig, of verzeld met hevi¬ 
ge toevallen. 

^ Ali’ 

(a) FraSlarau 
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Kente- 3- Als een Wond gemaakt is door fnyden, 
pencil, vólgt ^er altyd eene bloedflorting (b) , welke 

hevig is, als ’er enig groot bloedvat, en in¬ 
zonderheid als ’er eene flagader (c) gekwetft 
is, in welk geval bloozend rood bloed gewel¬ 
dig met fprongen uitvliegt: maar als ’er alleen 
eene ader gekwetfl: is, is de yloejing matiger 
en gelyker, en het bloed van een donkerder 

‘ kouleur. In een Wond , verzeld met kneu¬ 
zing , is de bloedflorting gemeenelyk weipig; 
maar de pyn is hevig , als die, komt in een 
pees- of zénuwagtig deel. Koorts, zwelling, 
hitte, roodheid , ontflceking (d) en klopping 
in het deel, zyn de gewoone gevolgen der 
Wonden; waar by kan gevoegd worden zagt- 
heid en bleekheid omtrent derzelver lippen; 
en zomtyds eene ongevoeligheid in het deel, 
welke of zugtig, of roosagtig zyn kan. Won¬ 
den verzeld met kneuzing, inzonderheid in het 
hoofd, worden dikwils gevolgd van waaken, 
yling (e), fluipen (f), braaking, bez wyming (g), 
koorts, enz. Als de Wond begint te zweeren, 
vermeerderen de bovengemelde toevallen , en 
men ziet daar in de etter of gekookte flof in 
plaats van bloed. Na dat de lippen verzworen 
zyn , verandert de Wond zomtyds in een^ 
verzweering (h). En in Wonden met kneu¬ 
zing , en verzeld met groot,e ontfteeking, 
worden de byliggende deelen dikwils ongevoe¬ 
lig , en verfterven naderhand. Gevaarlyke 
Wonden , als inzonderheid die , waar in d? 
peezen, zpnuwen , enz. merkelyk befchadigd 

zyn^ 

fb) Bsemorrhagia. (c) Arteria. 
(d) Inflammatio. (e) Delinuni. 
(f) Syncope, (g) ConvuiliQ. (b) picas. 
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zyn, worden dikwils gevolgd van eene algemee-, 
He koude van het lighaam, grilling, ftyfheid, 
yling, enz.; en hoe edeler het deel is, of hoe 
meer het dient tot de werkingen des levens, 
hoe gevaarlyker de Wond is. Wonden der 
inwendige deelen worden gekend uit derzelver 
plaats, de natuur der ftof die zy ontladen, en 
andere toevallen. Dus , by voorbeeld , kan 
eene inwendige Wond in de borft verzeld zyn 
met fpuwen van fchuiraig bloed, hoeft, moe- 
jelykheid van ademhaaling, als de Jongen ge¬ 
raakt zyn. Eenfcherpe, fehietende, of ftee- 
kende pyn, verzeld met ontfteeking (i) , za- 
mentrekking , en hardheid der deelen, toont 
dat’er zenuwen of peezen zyn aangedaan. Maar 
als een zenuw afzoriderlyk is afgefneeden , isj 
de pyn minder; of liever, men gevoelt alleen 
eene dofheid van het deel. En als ’er niets 
jmeer dan een vleefchig deel gevrond is, is de 
'pyn gemeenelyk zwaar of ftomp. Op de ver- 
imeerdering van hitte en pyn, weeten wy dat 
de tyd der zweering (k) voor handen is ; maar 
een hevige pyn , of een buitengewoone trap 
van koude, dreigt koud vuur (1) , of verder¬ 
ving (m) van het deel. Als de ïlokdarm (n) 
afgefneeden is, komt het doorgezwolgen voed- 
zel by de Wond uit. De ftikking is in dat ge¬ 
val ook moejelyk of pynelyk ; en daar komen 
gemeenelyk hik , braaking , flaauwte, koud 
zweet, en koude in de uiterfte deelen by. In 
Wonden der longenpyp (o) komt de adem ge-? 
meenelyk uit de opening, de Lyder geeft bloed 

X 5 op, 

(i) Inflammatio. (k) Suppuratio. 
CU Spacelus. (ni) Mortificatio. 
(n) Oefophagus. (<?| Afpera Artexia. 
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Dp, hoeft ligt, en vind het moejelyk tefpree- ' 
ken. In Wonden van het hart, vloeit ’er het 
bloed met geweld uit, en in groote overvloed, 
inzonderheid als de groote vaten zyn doorge- 
jheeden. Als de bloedftorting (p) hevig is, en 
voortkomt van de regter\zyd^e, vermoed men 
dat de holle ader (q) befchadigd is; maar als 
7^ van de linker is, de groote flagader (r). Als 
het middelrif (s) gewond is, vind de Lyder 
eene moejelykheid van ademhaaling , heefch- 
heid , pyn omtrent de korte ribben (t) en 
ruggegraat (v). Als in Wonden van den buik , 
het bloed , ’t welk uitloopt, van een zwartag- 
tige kouleur is , word het voor een teken ge¬ 
houden dat de lever gekwetft is. Wonden in 
de maag zyn verzeld met walging , braaking, 
hik, koud zweet, bezwyraing (x), enz. en de 

'^chyl komt zomtyds door de Wond. Als de 
dunne darmen aangedaan zyn, braakt de Lyder 
gemeenelyk een groen zoort van ftof, en het 
voedzel gaat door de opening: maar als de 
groote gewond zyn, gaan de vuiligheden door 
dien weg uit. Als men een Wond gekreegeii 
heeft in de linker bovenbuik (y) , onder de 
korte ribben, en het bloed , daar uit vloejen- 
de, zwart is, en de Lyder met moejelykheid 
adem haalt, vermoed men dat de milt gekwetft 
is. Als men een Wond gekreegen heeft in de 
nieren, gelyk door een werktuig, gaande door 
de lenden , digt by het middelrif, zal de pis 
gemeenelyk bloedig zien , en pyn gevoeld 
wordenj ftrekkende zig uit van de liefchen tot 

de 
^ 'i 

(p) Haemorrhagia,. (q) Vena Cava, (r) Arteria Aorta. 
(s) Diaphragma. (t)Cofl:aeSpuriae. (vj Spina Dolik 
(f) Syncope. .;(y) Ifypochondria, 
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de zaadballen (z): maar als de pisleiders (a) 
befchadigd zyn^, zal de pis door de Wond ko- 
nien. In Wonden van de blaas gevoelt men 
pyn in de liefehen , en de pis word door de 
opening ontlafl;. De Lyder word in dit geval 
ook zomtyds aangetaft met braaking, zoo wel 
als met andere toevallen. Als de lyfmoeder 
gewond is, lyden de liefehen en heupen door 
zamenflemming der deelen ; en daar js eene 
bloedvloejing door de fchamelheid (b). Worn 
den des hoofds , welke dieper gaan dan het 

I panvlies (c) , zyn verzeld met hevige fcherpe 
pynen, en zomtyds met ftuipen (d). Als het 
bekkeneel nedergedrukt js, zyn de toevallen 

I heviger, en inzonderheid de ftuipen ; welke 
in dit geval dikwils geduurig worden, tot dat 
'er een hulpmiddel gebruikt word. Het zelfde 
is waar, als de vliezen (e) der herfenen zyn 
aangetaft ; maar als de kleine herfens (f) tef- 

' fens gekwetft zyn , volgt aanftonds de dood : 
en deeze zal zomtyds komen na groote Ichud^ 

i dingen, of kneuzingen des hoofds, of neder- 
drukkingen van het bekkeneel, als men geen 
Wonden der herfenvliezen , of herfenen , of 
breuk van het bekkeneel kan opmerken. Op 
Wonden of Kneuzingen in het hoofd, herfen¬ 
vliezen , of ruggemerg (g) , volgt dikwils 
braaking , dofheid , verlies der fpraak, lam¬ 
heid (h) der leden, enz. Eindelyk, alle Won¬ 
den , gemaakt met vergiftigde werktuigen, 
■zyn gemeenelyk verzeld met groote pyn , en 
een blaauwe kouleur, welke allengskens zwart 

word, 

(z) Telles, (a) üretheres. (b) Pudendum. 
(cj Pericranium, (d) Convulfio. (e) Menynges. 
(f) CerebelUini, (§j Medulla Spinalis, (h) Paralyüfo 
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word, en eene verfterving (i) voortbrengt. 
Zomtyds veroorzaaken zy ook eene algemeene 
hitte, beeving(k), yling (!) , bezwyming (m), 
enz. 

Voorte- 4- De Wonden der herfenen, maar inzon- 
icenen. derheid der kleine herfenen ; van het rugge- 

merg, hart, longen, en middelrif (n); gelyk 
ook die der groote vaten , als van de groote 
flagader(o), holle ader (p), longflagader (q), 
enz.; groote van de flokdarm (r), maag, lori- 
genpyp fs), darmen, lever; en van de groote - 
vaten der blaas ; en alle vergiftigde Wonden 
zyn gemeenelyk doodelyk. Die in oude men- 
fchen en zeer jonge kinderen komen, konnen 
ook doodelyk worden , hoewel ze zig maar 
klein vertonnen. En misflagen in de niet na^ 
tuurlyke dingen konnen die verderfelyk of 
moejelyk te geneezen maaken , welke anders . 
gemakkelyk zouden geneezen worden. Af¬ 
trekkende voor deeze byzondere^-gevallen , of 
die van diergelyken aart zyn, worden verfche 
uitwendige Wonden gemeenelyk in een korten 
fyd geneezen zonder veel moeite. Maar de 
inwendige zyn gevaarlyker ; inzonderheid als 
"er enige merkelyke zenuwen (t), peezen (v), 
banden (x) , of vliezen (y) gekwetft zyn; 
zynde deeze deelen altyd ligfl: om heet vuur (z) 
te krygen. En om dezelfde reden zyn Won^ 
den met kneuzing veel gevaarlyker, dan die 
van enkele fteeking of fnyding. Als de lippen 

der 

(i) Mortificatio. (k) Tremor. (1) Delirium. 
(m) Syncope, (n) Diaphragma. (o) Arteria Aorta* 
(p) Vena Cava, (q) Arteria Pulmonalis. 
(r) Oefophagus. (s) Trachea, (t) Nerfus, 
(v) Tendo. (x) Ligamentum. 
(y> Membrana. (z) Gnngraena. 
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der Wond op een grooten afftand van malkan¬ 
der zyn , en zeer ontfteeken , word het voor 
een ongunftig teken gehouden. Wonden die 
alleen komen langs de rigting der Ipierveze- 
len (a) , worden veel gemakkelyker geneezen 
dan die kruiflelings loopen. In zeer groote of 
zeer diepe wonden , is de uitwendige koude 
iugt, toegelaaten zynde, ligt in ftaat om het 
bloed rondom te ftremmen. Als een kleine 
fteek verzeld is met groote ontfleeking (b), 
word het voor gevaarlyk gehouden. Blaauw- 
heid, zig teffens vercoonende met ontfteeking 
van het deel, betekent enig gevaar. En eene 
fchielyke bleekheid der Wond , die eerll ont- 
fteeken was, ’tzy in den tyd der zweering (c)^ 
of voor dezelve , word voor een zeer kwaad 
toeval gehouden. Hoe drooger zig de Won¬ 
den • yertoonen , hoe minder ze gemeenelyk 
zweeren zullen , en met de ergfte toevallen. 
Als de zweering werkelyk begonnen is, en de 
Wond fchielyk droog word, is het een kwaad 
teken. De lippen der Wond overmatig pyne- 
lyk, zeer ontfteeken, geknaagd, ofgefcheurd 
te hebben in den tyd der zweering, betekent 
enige moejelykheid in de geneezing , verzeld 
met gevaar. Als, in plaats van witte goede 
etter, de ftof, die ontlafl: word, dun of groen 
is, of het tentyzer of heelkundig werktuig geel 
of zwart maakt, word de Wond van het ergfle 
zoort gerekend. Als de lippen eener groote 
Wond niet zwellen , is het gevaarlyk ; maar 
als ze droog worden , en fchielyk inzakken 
zonder zweeren , doodelyk. Als de groote 

va- 

(a) Fibrae Mufcijares." (b) Inflainmatio. 
-<c) Suppuratio. 
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vaten , die het deel met voedzel voorziert f 
weggefneden zyn , moet de afzetting (d), als 
het doenlyk is, gebruikt worden ; anders zal 
*er eene verflerving (e) van het deel volgeni 
Die Wonden zyn gemeenelyk moejelyk , die 
komen in een kwaad geitel van lighaam , en 
inzonderheid na dat ’er magere of harde fp^izen 
gebruikt zyn. De Wonden worden gevaarly- 
ker en moejelyker te geneezen geoordeeld in 
de winter dan in de zomer; en in de herffl; dan 
in de lente. De Wonden , verzeld met breu¬ 
ken (f), zyn veel lafliger en moejelyker te ge¬ 
neezen dan die eenvoudig zyn : en als ’er zig 
lighaamen van buiten byvoegen , gaat de ge- 
neezing des te langzaamer voort. Een fterke 
koorts de Wonden verzeilende , inzonderheid 
voor derzelver zweering , is gevaarlyk, gelyk 
ook waaken, braaken, ftuipen (g), enz. Wonden 
zweeren ligft in bloedryke geitellen , maar 
moejèlykit in zulke die galagtig of zwaargeeitig 
geoordeeld worden; en in de eerite vereiifchen 
ze gemeenelyk maar omtrent zeven dagen, en 
in de laatite elf, en zomtyds veertien. Als 
het vleefch der Wond na de zweering zig vait 
en bloozend vertoont, is ’t een zeer goed te¬ 
ken ; maar een kwaad , als het hard en vlak, 
zagt, flap, of fpongieus is; als betekenende! 
eene moejelykheid in de geneezing. Eeltag- 
tigheden , komende aan de kanten der Won¬ 
den , zyn zomtyds zeer moejelyk weg te nee- 
men. En als het vleefch ongelyk opgroeit na 
de zweering, word het maaken van een lidte^ 
ken verhindert. ^ 

5. Als 

(d) Amputatio. (e) Mortificatio.' 
(f j Fraftura. (g) ConyiiifiO. 
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5. Als de lyder bloedryk is, of de toevallen Levens- 
cene ontfteeking voortbrengen, is eene fchraa- wys. 
Ie levensvvyze de dienfligfte. Maar als de ge- 
neezing lang vertraagd is , en de lyder ver¬ 
zwakt is , of als hy gewoon is op eene ruime, 
wyze te leven, moet hem een matig gebruik 
van vleefch en wyn toegeftaan worden. Als 
de lyder na de geneezing eener groote Wond 
teeringagtig gelaaten is, of als de geneezing 
met groote zwaacigheid verzeld is, kan melk- 
fpys, met het gebruik der fchaalpoejers, van 
merkelyken dienfl: zyn. 

6. Als de toevallen eener verfche Wond he-Genee- . 
vig zyn, of het lighaam bloedryk, of kwalyk^J^‘^S^j_ 
gefield is, zal het dienflig zyn de geneezing te gemeen, 
beginnen met eene aderlaating, zagte purgeer¬ 
middelen, of buikzuiverende klyfleeren; wond- 
dranken , kookdranken, gerflendranken , ge- 
lyk ook pynflillende (h) en hartflerkende mid¬ 
delen (i) naar gelang tufTchen beiden gevoegd 
zynde, als hebbende eene merkelyke kragt om ) 
de geneezing ligt te maaken, of te bevorde¬ 
ren. Maar borfldranken , kookdranken , en 
likkingen, zullen waarfchynelyk dienfligfl zyn 
in diepe Wonden derborft, gelyk de gemee- 
ne wonddranken gezegd worden te zyn in die 
van den buik. Dienflige voorfchriften van zul¬ 
ke middelen konnen naar gelang zamengefleld 
worden met de volgende ingrediënten, Confoli- 
da Major, Alchimillfi', Agrimonïa, Sanicula, Artemi- 
(ia, Plantago^ EquifeUmi, HederaTerreftris, Cen- 
taurium, Hypericum^ MillefoJhm, Scordhm, Rad, 
Toi’menüll. Valerian. Sc. waar by in fcheurbui- , - 
dge gevallen kan gevoegd worden Ugti. Gna- j 

joQurh, 
Paregorica. (i) Cardftcai 
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jdcum. Sarfaparill. Sajjafr. Om het zelfde einde' 
te bereiken, konnen ’er poejers of konferven 
gemaakt worden van Gumm. Arabic. Tragacanth. 
Sal PrunelL Rad. Alth. Conf, Cyriosbat. Rofar. Rubr, 
Balfam. Lucaiell. Syr. Balfamic. of als de 
blaas gekwetft is, worden ’er zuiverende mid¬ 
delen vereifcht, of als de lydef een venusziek¬ 
te heeft, Terebinth. Venei. Sperm. Cet. Balfamé 
Tolut. ^c. In ’t by zonder konnen wy in Won¬ 
den der Borft: voortgaan op dezelfde wyze als 
in de Ziekten der Borft. Zie 1. Deel, pag, 
133. enz. 

^rband geneezing van alle groote Wonden, 
ver ’er zwagtels en hegtingen vereifcht om 

dezelve tot de geneezing le fchikken en be¬ 
kwaam te maaken. Daar zyn drie zoorten van 
zwagtels van een algemeen gebruik tót dit ein¬ 
de ; de vleefchmaakende , de vaBihóudende, 

De en de uitdryvende. De vleefchmaakende band 
vleefch' beflaat uit een dubbelde zWagtel, welks langté 
m^aaken- breedte naar het deel , naar de natuur der 

ziekte, en naar den tyd des jaars gefchikt zyrf. 
Deeze zwagtel word gemeenelyk eerfl gelegd 
op het midden van de tegengeBelde zyde der 
Wond, alwaar, na dat twee of drie kéeren gedaait 
zyn, zy naderhand beurtelings moet opklim- 
iren en nederdaalen; door welk middel zy Zil 
toebrengen tot ontlafting van alle vreemde Bof¬ 
fen uit de opening der Wond, en ook eenê 
verder verzameling daar van Voorkomen. En 
dit zoort van zwagtels word inzonderheid ge*^ 
bruikt in eenvoudige Wonden, terwyl ze nog 

Devaft. verfch en bloedende zyn. De vafthoudende 
houden- j jg gebruikt word alleen om de geneest* 

middelen digt op het gewonde deel te houden, 
op dat derzelver kragt de Wond des te beter 

lias 
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kan aandoen; en daarom is ze zeer eenvoudig, 
hoewel ze altyd gefchikt moet worden naar 
den aart en plaats van het deel waar op ze ge¬ 
legd word. De uitdryvende band beflaat uitUitdry- 
een zwagtel met een hoofd, van langte 
breedte gefchikt naar het oogmerk en byzori- “ 
der deel dat haar nodig heeft. De manier om 
’er die op te leggen is eerft twee of drie digte 
keeren te doen op het gezonde deel, onder de 
plaats der Hof die ontlaft moet worden, ver- 
llappende de hand als de zwagtel hooger ge- 
bragt word, op dat ze te minder drukken zou. 
Maar als de ilof geplaatfl: is in de holligheid 
der Wond , en derzelver ontlafting begeerd 
word, moet het beloop der zwagtel tegenilry- 
dig zyn met die pas gemeld is. Deeze zwag¬ 
tel is ook van gebruik om eene groote vloe- 
•jing van vogten naar de Wond voor te komen, 
zoo wel als om de etter der Wonden , Pyp- 
zweeren (k) , en Zweeren met holen (1), uit 
te dry ven, enz. ’cis eene nodige omzigtigheid 
in het gebruik van alle zporten van zwagtels 
dezelve niet al te vaft te winden, uit vrees voor 
eene ontfteeking of verflerving. 

8. De Hegtiiigen zyn van twee zoorten; wor- Door 
dende gedaan of met een naaide , of met de Hegting 

drooge ileek, gelyk het genoemd word. VanjyjJ'^^' 
het eerfte flag zyn drie verfcheiden zoorten, vieefch- 

mamelyk de Vleefchmaakende , de Bontwer- maaken- 

kers-lleek, en de Vallhouder. De vleefchmaa- 
kende Hegtirig word gedaan door Ileeken ge¬ 
nomen op een dienftigen afftand van malkan¬ 
der. Dus, by voorbeeld, als de Wond maar 
omtrent twee duimen breed is, kan eene en- 

11. Deel. Y kele 
(k) Filliila. (1) Ulcus Siiiuofuia. 
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Jcele fleek, in het midden gedaan, genoeg zyn om 
de lippen behoorlyk zaniengedoten te houden. 
Maar daar zullen meer fteeken vereifcht wor¬ 
den, als de Wond van grooter langte is. Ge- 
meenelyk worden ’er agt dagen gegeeven om 
de lippen van diepe dwarfche Wonden te ver- 
eemgen; dat is Wonden die komen tegenftry- 
dig met den loop der fpiervezelen (m). Maar- 
in andere gemeene gevallen , daar de Wond 
ondiep is, zullen drie of vier dagen tot dat 

-einde genoeg zyn. Maar als de lippen der 
Wond niet vereenigd zyn en als dedraaden zyn 

. uitgehaald , zal het dienilig zyn naderhand 
Bont- de drooge fteek te gebruiken. De Bont¬ 

werkers werkers fteek word gebruikt in Wonden der 
* flagaderen en aderen; gelyk ook in die der 

darmeil; en in beide die gevallen laat men de 
fteeken blyven, tot dat zy van zelfs weggaan. 
Maar als zy verknaagd worden, of te fchielyk, 
en eerde toevallen geholpen worden, afvallen, 
zal het nodig zyn de operatie te herhaalen. 

DeVart-De Vafthouder is inzonderheid van dienft in 
houder, gj-oote Wonden, gelyk die der flokdarm (n), 

longenpyp (o), enz. en inzonderheid in de ha- 
' zemond. De hegting beftaat in het fteeken van 

een nf meer fiaalden , naar maate de langte 
der Wond zal vereüTchen, dwars, en op eene 
behooiiyke diepte, door deszelfs beide lippen; 
en hebbende de naalden vaftgelaaten in het 
deel , met haare einden aan beide zyden uit- 
fteekende , word ’er een fterke waftche draad 
verfcheiden reizen gedraaid over een eind van 
elke naaide , en onder het ander eind der- 
zelve , even als de kleermaakers zomtyds de 
naaide vaftmaaken op hunne mouw, door welk 

mid- 
(m)FibraeMurculares. (n) Oefophagus. (o}ArperaArteria. 
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middel de lippen der Wond kragtig by elkander 
zullen gehouden worden. Maar eer men tot 
deeze operatie overgaat, in geval van een ha- 
zemond, moet de huid aan beide zyden der 
fcheur eerfl: weggenomen worden ; en dan 
moet de hegting gedaan worden , terwyl het 
deel nog bloedende is. De drooge hegting 
word gedaan met kleine ftukjes linnen, getand 
gelyk een zaag, zoo dat de hoofden konnen En 
vallen tulTchen malkander, en de geheele reek droogs 
geflooten worden. Het linnen moet, eer het^^^^’ 
gefneeden word in deeze gedaante , befmeerd 
worden met iets als het volgende om het des 
te vafter te doen kleeven : 

9:. Ichtyocoll. Acet. Opt. ad q.f. et coque Jimuï ad 
EjnpIaJtri conjijlentiam. Of 

Bitiimin. Colophon. Thuris. Rejin. ad mc j, j 
Majtich. Gumm. Tacamahac. Tragacanth. ad anc£. 
Sang. Dracon. Bol. Armen. Farin. Tritic. ad dr. iij, 
AU^iinin. om q. f. u. f. Emplajirim durioris conjï- 

Pléiffers dus bereid, gefneeden zynde in de 
behoorlyke gedaante , worden op het vafte 
vleefch gelegd, volgens de langte der Wond, 
ftrekkende zig daar van uit tot een affland van 
enige duimen ; en na dat zy gedroogd, of wel 
vaft zyn aan hefdeel, en de lippen der Wond 
by malkander,zyn gekoipen , konnen ze door 
eene hegting in die geflalte gevoeglyk gehou¬ 
den worden. Dit zoortvan hegting word voor- 
namelyk gebruikt in Wonden van het aangezigt , 
om onzienelyke lidtekens voor te komen;en kon¬ 
nen ook plaats grypen , als deLyder, uit vrees 
voor pyn, andere niet gemakkely k wil toelaaten. 
!Ze is insgelyks zeer dienftig, als de fpiervezels 
kruiflelings zyn daorgefneeden, en daar het 

Y 2 moe- 



in 
meen. 
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moejelyk of onmogelyk is een zwagtel te Teg- 
gen. Jn andere zoorten van hegtingen moeten ^ 

' de ileeken altyd genomen worden op eene 
diepte evenredig met die der Wond; zorg ge- 
draagen zynde om de zenuwen , zoo veel als 
mogelyk is, te vermyden. In lange Wonden 
is het beft de fleeken te beginnen aan de einden; 
maar in korte, in het midden. 

Gence- die men doen moet in de 
eén van een eenvoudige Wond^ is weg 
voadige te neemen al wat dezelve kan oplloppen. 
Wondof Xot dit einde zal het dienflig zyn die te zuive- 

talc?-—^ van haar klonterig of geftremd bloed, en 
’er alle vreemde lighaamen, die daar in mog- 
ten hüisveften, uit te haaien. Het zal insge- 
lyks dienflig zyn eene matige hoeveelheid van 
bloed te laaten ontlaflen , ’t welk by gelegen¬ 
heid de plaats kan vervullen van eene aderlal- 
ting, en de Wond beter bekwaam maaken om 
xe geneezen. Naderhand kan derzelver geheele 
holligheid zeer zagt afgeveegd worden met 
-doeken in warme roode wyn gedoopt. Dan 
konnen de lippen by malkander gebragt wor¬ 
den doormiddel eener drooge hegting , of met 
behulp van twee kompreffen , drukkende in 
tegengeflelde rigtingen , en bedekkende de 
Wond met een kompres, gedoopt in Balfam. 

■Teruv. of 01. Amygd. Dulc. , om vaflgehouden 
.te worden door een dienflige zwagtel, welke 
.niet al te vaffc moet zyn. En om alle ftrem- 
ming van het bloed , of kwaade kouleur van 
het deel voor te komen, kan het niet kwaad 
,zyn , als de kom.prefTen en zwagtels , by elk 
verband , tot omtrent den zevenden dag, ge-' 
doopt worden in warme brandewyn. Na dus 

^de pyn te veriigten, en de toevallen weg te 
nee-' 
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neemen, kan de Wond verzworen, gezuiverd, - 
met vleefch bedekt en geheeld worden , ge- 
lyk te voren gemeld is onder de Gezwellen en 
Zweeren (p). Maar als ’er enig vreemd 
lighaam geplaatll is in de Wond, en de genee- 
zing belet, moet deszelfs uithaalirig fchielyk 
bezogt worden. Tot dit einde moet de Lyder 
geplaatll: worden, zoo veel als mogelyk is, in 
de geftalte waar in hy de Wond ontving; zoo 
dat het kwetzende lighaam of werktuig kan¬ 
worden uitgehaald door den zelfden weg, waar 
door het ingekomen is. Maar als de doorgang 
tot dit einde niet wyd genoeg is, moet ze naar 
gelang verbreed worden. Evenwel als ’er eni¬ 
ge zeer merkelyke vaten in den weg leggen, 
of het kwetzende lighaam diep gelegen is in de. 
gewrigten of diergdyke , is het dikwils raad¬ 
zaam dat aan zig zelf over te laaten ; want 
zulke dingen worden gemeenelyk nitgedree-; 
ven door de natuurlyke werking of kragt vau 
het lighaam, ’t zy by wyze van verzweering, 
of anderzins. En zomtyds zyn zulke ftoifen 
lang vall: gebleeven in het deel, zonder enig 
ongemak aan den Lyder te veroorzaaken. Maar 
als het wondende lighaam diep ingaat, gehaakt 
is, of diergelyke , is het zomtyds dienltiger 
dat uit te haaien door het tegengeftelde deel 
van daar het ingekomen is, Ever^wel moet 
men kennis hebben van de figuur en plaats vau 
het werktuig , eer de operatie veilig kan be¬ 
zogt worden. En eerfi: moet het bloed weg¬ 
geveegd , de monden der bloedende vaten op¬ 
gemerkt , en de bloedfiorting (q) geflopt wor¬ 
den op de gevvoone wyze, of door het gebruik 

Y 3 van 
(p) Ulcus, (q) liaemorrhagla. 
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van zamentrekkende middelen (r) , gelyk ge- 
ftooten aloë, en wierook, gemengd met het 
wit van een ei, en hair van een haas, en ge¬ 
legd op de openingen der bloedende vaten. 
Als dit niet helpt , konnen ’er fterker zamen¬ 
trekkende of korffmaakende middelen (s) ge¬ 
bruikt worden , gelyk Vitriol Roman., Qc. 
Maar als de uiteinden der bloedende vaten niet 
gezien worden. is het dienflig het vleefch weg 
te fnyden, en daar naar te zoeken , op dat ze 
konnen gebonden of toegenaaid-worden om de 
vloejing op te floppen. Als het onhatuurlyk 
lighaam door deeze middelen uitgehaald , en 
de bloedflorting is opgeftopt, kan de hollig¬ 
heid der Wond digt opgevuld worden met kom- 
prelTen , voorzien met de gewoone zamen¬ 
trekkende middelen ; bezorgende die door het 
gebruik van een dienflige zwagtel. In deezen 
Ilaat kan de Wond gelaaten worden , tot dat 
het gevaar van de wederkeering der bloed¬ 
florting over is, welke , naar maate de Wond 
groot of klein is , en de vaten merkelyk of 
niet, zyn kan in den omtrek van twee, drie, 
of vier dagen,. als ’er geen band is gebruikt ge- 
weefl. In den tufTchentyd konnen de byleg- 
gende deelen nu en dan gedoofd worden met 
warme brandewyn , azyn en water of dier- 
gelyke , om allen flilfland voor te komen. Als 
de opening der Wond te klein is , moet zy 
vergroot en altyd wyder 'gehouden worden 
'dan de grond. Men moet ook bekwaame 
openingen of ontlaflwegen maaken in behoor- 
lyke deelen der Wond, om de flof te ontladen , 
opdat die daar niet in huisvede , en, door 

het 
(r) Adllringentia. (s) Efcharotica. 
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het vleefch weg te vreeten , holligheden ver- 
oorzaake , en de geneezing verhindere. Om 
dit te beter te doen, moed men opmerken. in 
welke geflalte het gewonde deel vereifcht 
word terwyl het verbonden word, om de flof 
te doen verplaatzen; want al wat van een deel 
loopt wanneer het overeind is, zal daar in flih 
flaan als het hellende is. Na de uithaaling 
van alle harde , vreemde lighaamen , welke 
eene kneuzing in het deel gemaakt hebben, 
moeten ’er dienftige ettermaakende midde-» 
len (t) worden opgelegd, om alles, wat geen 
vaft vleefch is, in etter te veranderen en weg 
te voeren ; waar by gevoegd konnen worden 
zuiverende middelen (v) , als in de geneezing 
van Gezwellen en Zweeren (x) gemeld is. 
Maar als de kneuzing zeer groot is, zal het 
diènfliger zyn , zoo wel als fpoediger, door 
weg te fnyden ’t geen opgereten is , die , als 
het mogelyk is , zonder te diep te gaan, tot 
eene gemeene of eenvoudige Vleefchwond te 
brengen. Of anders kan het gevlymd, en na¬ 
derhand met ettermaakende middelen (y) be¬ 
handeld worden. Als de kneuzing zoo groot 
is, dat ze eene verderving (z) dreigt, kan het 
deel bezorgd worden met een warm mengzel van 
Mei Aegypt. , en Sp. Vin. Camphorat. En zoo 
veel zal dienen over de geneezing der Wonden 
in ’t algemeen. 

10. Om de Wonden in de aders (a) en dag- Wonden 

aders (b) te geneezen, kan eene koele levensM^r^^®' 
wyze, en verkoelende inwendige middelen 

Y 4 het ren. 

(t) Dieeftiva. (v) Derergentia. 
(x) Ulcus, (y) Digeftiva. (z) Mortificatio. 
(a; Vena, (b) Arteria, 
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het begin dienflig zyn , of om de bloedflor- 
ting (c) te floppen. Dus kan een glas fontein¬ 
water , met een weinig Sal. Prunell., nu en dan 
gegeeven worden , gelyk ook verkoelende a- 
mandeldranken (d) en flaapmiddelen (e) , als ’er 
gelegenheid is. Ook moeten ’er dienflige uit¬ 
wendige middelen op het deel gelegd worden, 
om het bloed te floppen, ’t welk alleen voort¬ 
komende van de hairkleine , of dunne takjes 
der aderen en flagaderen , behoeven de ge- 
meene zamentrekkende middelen (f) alleen by 
de verbanden gevoegd te worden , in ’t alge¬ 
meen gebruikt ter geneezing der Wonden. 

Of 
Puh. Bpli Armen, unc ij. Pefin. Püherifat, 

Thuris Aloes. Farin Tritki. Vitriol. Alb. ad uncj^. 
Albumin, om q.f. ad aptam confiflentiam. m. 

By deeze of diergeiyke kan naar gelang ge¬ 
voegd worden Flor. Rofar. Rubr. Balaufl. Nuc. 
CjpreJJ'. Gallae. Sumach. Acacia, Sarcocolla. Of als 
dit niet helpt, konnen flerker korftmaakende 
middelen (g) , gelyk Calcanthum , ^c, in der- 
zelver plaats gebruikt worden. Als ’er groote 
vaten zyn doorgefneeden , konnen ’er proppen 
van plukzel , natgemaakt met azyn en water, 
en gerold in witte of Roomfche Vitriool, op 
derzelver openingen gelegd worden; en daar 
over het gemeene bloedftempend middel (h) , 
of dat te voren is voorgefteld, bedekkende al¬ 
les met een pleifter de Minio , of diergeiyke. 
Maar als deeze zagte middelen geene uitwer¬ 
king hebben, kan ’er een werkelyk brandyzer (i) 

ge- 

(c) Haemorrhagia. ('d'' Emulfio. (e) Opiata. 
(f) Adftringentia. (g) Efcharotica, 
(h) Stypticuin, Cauterium Adiuab, 
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gebruikt worden. Als eene flagader in de lang- 
te is doorgefneeden , kan ze toegenaaid wor¬ 
den , als de deelen dat toelaaten. Dit zoort 
van Wonden behoeft, als de toevallen het toe¬ 
laaten , niet meer dan eens in vier of vyf dagen 
verbonden te worden. 

II. In Wonden der zenuwen (k) en pee-bon¬ 
zen (Ij , konnen de verbanden van het volgen- 
de zoort zyn, en moeten altyd warm gebruikt wen en 
worden: peezen, 

9-'. BaJfam. Sulphur. Terebintbinat. Sp. Vin. ad. 
Of 

9;. 01. Terebinth, unc ij. TïnB;. Euphorh. dr. ij. m. 
Of 

9?. 01. Lillor. Alb. unc j. j^. Balfam. Sulphur. 
Anifat. 01. Terebinth, uncj^. 01. Sabin, liutce. Chym. 

^ ad gtt. 11]. m. 
Een mengzel van olie van roozen en gemeen 

zout, gebruikt in het begin der geneezing van 
: deeze Wonden , word insgelyks zeer aange- 
preezen. Een mengzel ook van Bafüicon. en 
Liniment. Arcaei warm gebruikt , is een ^oed 
middel in deeze gevallen. Maar het volgende 
kan dienftiger zyn: 

9*. Balfam. Sulph. Terebintbinat. iü Cerae 
Flav. unc iv. Gumm. Elemn. Piilv. Euphorh. Ma- 
ftkh. ad unc Balfam. Peruv. dr. ij. 01. Rutce. 
Chym. dr. j. m. f. Linimentum. 

Als de toevallen na het gebruik hier van niet 
verminderen, moet ’er zoo veel van de pees bloot 
gelegd worden , als nodig is tot eene vrye en 
onmiddelyke behandeling der Wond ; anders 
zal ze van tyd tot tyd eene Hinkende Hof ont^ 
lallen en in de zweering bly ven, zonder te ge- 

Y 5 nee- 
(k) Nervus, (L) Tendo, 
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neezen: maar bloot gelegd zynde, en de mid- ] 
delen komende tot eene onmiddelyke aanraking ■ 
met de zenuw of pees, word het gewonde deel 
fchielyk verzworen en geneezen. Maar als de 

' toevallen hevig blyven, om dat een zenuw of 
pees niet geheel is doorgefneden, moet die aan- 
ftonds gekliefd worden. Men moet teifens zorg 
draagen, om de pyn door de Wond veroorzaakt 
te verzagten, en eene ontlleeking (m) van het 
deel voor te komen, door dienflige verzagten- • 
de middelen, pynllillende pappen, flovingen, 
enz., gelyk ook door het inwendig gebruik van 
flaapmiddelen als het vereifcht word, gelyk in 
geval van Gezwellen. Dezelfde behandeling zal 
insgelyks dienen in Wonden der banden (n), 
alleen moeten de verbanden hier meer droogen- 
de gemaakt worden, gelyk door by voeging van 
Pulvis Tütiae, Calx Lota ^c. 

Wonden Wonden verzeld met een zwaare breuk 
yerzeld (o), welke weiiiig hoop van geneezinggeeven, 

inzonderheid als de breuk in een groot gewrigt 
breu ^ groot been in Hukken ge- 

pletterd is, eilTchen geen onmiddelyk en byzon- 
der opzigt, alleen de bloedftorting (p) geflopt 
zynde, konnen wy overgaan tot de afzetting. 
Maar als ’er een merkelyk deel van^het been 
onbefchadigd blyft, of’er reden is om eene her¬ 
eniging te verwagten, moet de Wond zorgvul¬ 
dig onderzogt, de plaats der breuk bepaald, de 
Hukken of loffe brokken voorzigtig uitgehaald, 
en die ergens aan vall zitten aan de befliering 
der verzweering (q) overgelaaten worden. Daar. 
zal ook moeten opgemerkt worden, of deeze 

Hukken 

(m) Inflammatio. (n) Ligamenta. (o) F;a^ïura, ' 

(p) Hasmorrhagia. (q) Suppuratio. 
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ftukken konnen uitgehaald worden door deWond 
die ’er is, dan of ’er een nieuwe tot dat einde 
moet gemaakt worden. Als het been bloot.ligt, 
moet deszelfs affchilfering (r) bevorderd wor¬ 
den door het aan te raaken met Sp. Fm. Tin6t, 
Myrrh. ^ Aloes; of Euphorbinm. Diapent., Poejer 
van Gentiana, of diergelyke kan gelfrooid wor¬ 
den op doeken, natgemaakt in Tinfè. Myrrh. 

, en op het deel gelegd worden. Men moet 
zorg draagen dat het vieefch niet over het been 
groeit voor de affchilfering, anders zal het we¬ 
lig worden, en dienen om het bederf te verr- 
fpreiden. Om dit voor te komen , moet het 
bloote been van de lugt befchermd; en geen 
etter of (tinkende (tof moet toegelaaten worden 
dat aan te raaken. Met de grootfle omzigtig- 
heid is het zelden mogelyk bevonden om dee- 
ze affchilfering voor te komen: de tyd daar toe 
vereifcht is gemeenelyk dertig of veertig dagen; 
en in al deezen tyd moet de oppervlakte van 
het been draog gehouden, en niet aangeraakt 
worden met enig zalfagtig geneesmiddel ; ’t 
welk het bederf (s) zou vermeerderen, en de af¬ 
fchilfering beletten. Ais in een Wond enige der 
kleine beenen ,gelyk de gewrigten der vingeren 
enz. geheel verbryzeld zyn, moet het overbly- 
vende deel aanftonds van het gezt)nde vleefch 
afgefcheiden worden. En in deeze gevallen, 
daar het de kleine gewrigten betreft, zyn de 
beitel en hamer alleen genoeg tot dit einde; maar 
in de grooler moet het vel en vleefch afgefchei¬ 
den worden met het mes voor de afzetting. 
[Kogels, of diergelyke in de beenen zittende, 
'worden gemeenelyk uitgehaald door middel van 

een 
(r) Exfoliatio. ^ (s) Caries. 
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een beenboortje (c), gelyk die in de vJeefchige 
deelen zitten, door de lange tang, kraanbek enz. 

Wonden 13. De kneuzing is een gemeene gezeJlinne 
verzeld der Wonden, inzonderheid die met musketfchoo- 
kneu. gemaakt worden,of verzeld zyn met breuken, 
zing. Als de kneuzing zoo groot is dat ze eene ver¬ 

derving (v) dreigt, moet het deel gevlymd, en 
bezorgd worden met een mengfel van Mei. M- 
gypt. f^in. Camj borat. TinSl. Myrrh, ^c. En 
daar na zal het dienftig zyn het gekneusde vleefch 
in etter te veranderen door het gebruik der ge- 
woone ettermaakende middelen (x), gelyk een 
mengfel van Ltnirn. Arccei. Terebinth. Tenet. Ung. 
Bafilicum. BaJfam. pcriw. Titel!, ovi. ^c. Maar om 
de pyn te verligten, en eene goede ettermaa- 
king (y) te bevorderen, zyn pyndillende pap¬ 
pen met Farina Lini. Fcenugr. Mica Fanis Alb. 
Rad. Altb. Lilior. alb. dienflig. Stovingen 
konnen hier ook van dienfl zyn, gèlyk gèzegd 
is onder de gezvtrellen en kneuzingen. 

Metirer- 14. Als een Wond verzeld is met verduiking 
Ituiking. (z), moet het deel aandonds te regt gebragt, 

en de bloeddorting(a) gedopt worden Deont- 
deeking (b) kan naderhand voorgekomen , of 
verminderd worden, door het gebruik van ver- 
zagtende of pyndiileride dovingen. 

Vergif- 15. De geneezing van vergiftigdé Wonden, 
tigde 2y veroorzaakt door vergiftigde werktuigen, 
wonden. woedende, dolle , of vergiftige 

fchepfelen, hangt af van het tydig gebruik der 
vlyming (c) en kopping op het deel; en daar op 
te vrvven het vet of olie van het fchepfel, als? 

in zon- 

Terebellum. (v) Mortificatio. fx) Digeüiva, 
(y) Digeüio. (zj Luxatio. 'a) Haemorrhagia. 
(b) infiamöiatio. (cj ScirifiGatio. 
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inzonderheid in geval van een Adder*; of in 
’c algemeen door iets te gebruiken gelyk het 
volgende, by wyze van fpoeling. 

Sp. Fin. Camphorat, unc iv. £lix. Ppt. unc j. 
MelL Mgypt. unc m. 

Eene fmelting van bruin zout in de gemeene 
loog of pis, word ook zeer aangeprezen tot het 
zelfde einde. Na het gebruik der fpoeling , 
konnen ’er trekkende, zuiverende , of bederf- 
tegenftaande pappen en pleiflers met enig voor¬ 
deel op het deel gelegd worden. Zulk foort van 
voorfchriften word bekwamelyk famengefteld 
uit de volgende ingrediënten: Cepa Cocta. Galba- 
num. Sagapen.OpopanaXjJfafoetidajTberiac, Androm, 
01. Scorpion. Sulphur. Viv. Sc. 

16. Als er Wonden komen in hethbofd, en Wonden 

verzeld zyn met kneuzing, kan het dienlfig zyn 
de byleggende deelen te fcheeren, en te ftooven ^ 
met iets gelyk het volgende: 

9r. Sp. Fin. Camphorat. unc ij, 01. Rofar. Hyperk. 
ad unc ]. m. 

Sommigen gebruiken alleen warme wyn, olie, 
azyn, of azyn en v/ater, tot dit einde; en na¬ 

derhand 

Indien enig Heelmeefler dit foort van Wonden er¬ 
gens mogt aantreften, 2al het voor hem veiligft zyn zig; 
op de hier gemelde middelen alleen niet te verhaten: 
want hoe gemeen ook het bygeloof is, ’t is byna nergens 
grooter, dan ontrent de tegengiften en byzondere mid¬ 
delen, die men in de kond Antidota en Specifica noemt. 
In ’t algemeen kan men zeggen, dat een werkelykbrand- 
yzer, op een deel gebruikt, onmiddelykna dat het eene 
vergiftigde Wond ontvangen heeft, een van de allerze- 
kerde hulpmiddelen is: en in andere gevallen kan men 
des Lyders leven behouden, door hem een zyner Icde- 
inaaten, waar in hy een Wond van dien aart gekregen 
heeft,, af te zetten : maar men moet hier ook met lang 
mede wagten; anders word zyn gcheéle bloed door het 
daar mede gemengde venyn onherdelbaar bedorven, 
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derhand leggen zy ’er iets op als de volgende pap: 

9r. Farin. Hord. Fabar. ad unc ij. Pulv. Nuc. Cy- 
prelf. Flor. Balaujt. Rofar. nibr. ad unc coque in 
Óxycrato q.f, ad ■confijlentiam Cataplasmatis turn 
adde albumen ovi No. i. 01 Rofar. Ruhr, unc].^, 
mi f. Cataplasma. 

Zoo de Wond in het hoofd verfch, eenvou¬ 
dig en door een fcherp werktuig gemaakt is, 
kan ze aanftonds toegenaaid en bedekt worden 
met het Empl. de Minio. En deeze manier is 
fomtyds voordeelig, ook fchoon het bekkeneel 
zelf gekwetft is, mits dat geene kwaade toeval¬ 
len eene tegenftrydige manier vereilTchen. Als 
het bekkeneel bloot ligt, hoewel het been niet 
vuil of J^edorven is, nogcans is het nodig ge¬ 
vonden dat te raspen, op dat de ongelykheid 
of oneffenheid daar door veroorzaakt, de groe- 
jing en vaftzitting van nieuw vleefch bevorde¬ 
ren mag. Als de flaapfpier (d) door fnyden ge¬ 
wond is', moeten de lippen eerft digt by mal¬ 
kander gebragt worden, door de voegzaamfte 
hegting, en het verband moet beftaan uit war¬ 
me Ltnim. Jrccei of diergelyke , bedekt zynde 
met de pleifter van Paracelfus. Als het harde 
(e) of zagte herfenvlies (f) gewond is, en ’er 
op den zelfden tyd eene blo.edflorting komt,, 
moet deeze eerfl geflopt v/orden op de gewoone 
wyze, of door het gebruik der aderlaating, eene 
fchraale' levenswyze daar ook mede gepaard 
zynde na dat de bloedflorting geflopt is. Als’er 
tekenen van eene ontfleeking gezien worden, 
moeten ’er verzagtende Hovingen, bereid met 
Rad. Alth. Sem. Fmiugr. Lini ^c. op het deel ge¬ 

bruikt 

(d) Mufculns Temporalis, (e)-Dura Mater. 
(f) Pia Mater. 
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bruikt worden, en de verbanden konnen be* 
{laan uit zagte doeken, gedoopt in warme Syr. 
de Rofis fleets. Mei. rofat. Sp. Vin. Terebinth. Venet, 
of diergelyke. Maar als ’er eene neiging is tot 
verrotting (g), zal het dienflig zyn daar by te 
voegen Mei. Mgypt. Tinct. Myrrh, et Aloes, Syr, 
Abfynth. ^c. 

17. In Wonden der herfenen , zoo wel als Wonden 
der herfenvliefen (h), zullen de volgende meng- 
fels van een zeer groot gebruik zyn tot de ver¬ 
banden , veranderd zynde naar maate ’er gele¬ 
genheid zyn zal. - 

Mell. Rofat. Sp. Vini aa. m. Of 
SarcQcoll. Thuris dr. j. j^. Myrrh. Aloes adunc^. 

Pub. Centaur. Min. Fl. Hyper, ad unc j. Sacch. Cand. 
Ruhr, unc ij. Terebinth. Venet. unc iv. Vini Ruhr, 
line viij. Sp. Vini infunde in balneo Mariae, et 

[ colat. adde BaJfam. Peruv. unc j. 
I Geduurende hefgebruik daar van, moeten de 
i lippen der Wond in hethairige bekkeneel, ge- 
1 lyk ook het bekkeneel, bezorgd v/orden met 
iets als het volgende. 

Terebinth. Venet. Mell. Opt.adunej.£. Gumm, 
Elemn. unc j. Myrrh. Thuris Croci ad dr. j. Balfam. 
Peruv. unc Vitell. ovi No. j. 

18- Wonden in het aangezigt worden gemee- Wonden 
nelyk geneezen door behulp eener hegting, eni^^ 
inzonderheid die van het drooge foort. Maar 
als ze verzeldzyn metkwaade toevallen, word 
de gemeene manier verkoren. 

19. In Wonden der oogen, ftaat men niet toe In de 
olieagdge middelen te gebruiken uitgezondert 
aan de uitwendige deelen. Ais hier een zwag- 
tel vereifcht word, moet die over beide de 

oogen 
(g) Putrefadio. (h) Menynges. 
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.i^ogen iiitgeflrekt worden, om reden van hunne 
^emeene beweéging. In geval van zwelling of 
kneuzing, de Wonden in het oog verzeilende, 

• zullen de pappen, fmeerfels, en oogwaters (i), 
als voorgefchreven zyn onder de ziekten der 
oogen, hier dienffig zyn; en konnen gebruikt 
worden als de ziektè dat vereifcht. Als het 
ooglid en bindvlies (k) gewond zyn, moeten ’er 
blaadjes goud , goudÜag, of diergelyke, tus- 
fchen dezelve gelegd worden om haare famen- 

.groejing te beletten. 
20. Wonden in het uitwendige deel des oors 

konnen gefloten worden met de drooge hegting; 
of als die niet genoeg is, kan de fcheiding der 
lippen voorgekomen worden door middel van 
vleefchmaakende hegtingen, een opdroogende 
pleifler over het deel heen gelegd zynde. Maar 
als de Wond zig uitflrekt tot de gehoorbuis (1), 
zal het dienflig zyn in het oor te houden een 
kleine fteekwiek vanfpons, om welig vleefch 
(m) voor te komen ; of de etter te verhinderen 
om daar in te vallen en den trommel (n) te be¬ 
derven. 

De Wonden in de neus moeten gelyk die der 
ooren behandeld worden , ten zy ze met een 
breuk (o) verzeld zyn, waar op men altyd be- 
hoorlyk agt moet geeven. 

21. Wonden der tong konnen gevoeglyk ge- 
hegt worden , maar de fteeken moeten diep 
zyn , om de beweeging en zagtheid van het 

• deel. Na de operatie zal het dienflig zyn iets 
in de mond te houden als de volgende mixtuur. 

Mell 

' (l) Coüyn'a. tk) Tunica Conjunfiiva. 
(1) Meatus Auditorius. (rn) Fungus. 
(n) Tympanum, (e) Fraétura. 
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R. MelL liofat. zmc ij. /Hum. Rup. dr. R, m. 

Of 
Jq. Plantag. Rnjar. Ruhr. Fin. Ruhr, ad unc}>£. 

Syr. de Moris, de Rub. Iiaeis., MelL Rofat. ad unc^» 
I'intl. Terr, japon. dr. ij. m. 

23. In Wonden der kropader.en (p) , moet I^er 
het gebruik van dienftige zwagtels 
worden by dat van uitwendige zamentrekkende ‘ 
middelen (q), gelyk Sang, uracon. Bol. Armen., 
Sc. waar by zommigen voegen korflmaakende 
middelen (r) gelyk Ruriol. Alb. Vitriol. Roimn., 
Sc. en mengen die met het wit van een ei en 
azyn. Dan worden ’er wieken , gedoopt in 
dit mengzel, gelegd op de openingen der bloe¬ 
dende aders of üagaders. Maar na dat de va¬ 
ten eens gebonden zyn, zal het genoeg zyn de 
gemeene zamentrekkende middelen te gebrui¬ 
ken ; ondertuffchen word het verband onder¬ 
houden , en niet weggenomen dan na enige 
dagen. Maar als de bloedflorting (s) zeer he¬ 
vig is, word zomtyds het werkelyk brand- 
yzer (t) vereifchc. In dit geval kan het ook 
dienftig weezen de aderlaating te gebruiken, 
by wyze van afleiding (v). Men moet dunne 
fpyzen voorfchryven, en eene geregelde waar- 
neeming der niet naiuurlyke dingen. In andere 
opzigten moet men hier eveneens voortgaan, 
als in de algemeene geneezing der Wonden van 
flagaders en aders. 

24. Als de terugloöpende zenuwen (x) ge- 
wond zyn , zal het raadzaam zyn by de etter- 
maakende middelen (y), die men gebruikt, tcdezenu- 

voe- wsE. 
(p) Venae Jugulares. (q") Adilringentia. 
(r) Efcharotica. (s) Hacmorrhagia. 
(t) Cauterium A(5luaie. .v) Revulfio. 
(x) Nervi Recurrentes. (y) Digeftiva. 

II. Deel. Z 
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voegen 01. Hyper. Balf. Peruv. Pulv. Bol. Armen, 
Aloes. Majiiche, Thus., En het is hier op- 
merkelyk, dat als beide deeze zenuwen afzon- 
derlyk gekwetfl zyn , het gebruik der ipraak 
verlooren is; maar als een alleen gekwetfl is, 
word de ftem daar door heefch *. 

Der 25. Wonden der longenpyp (z) zyn op zig 
Longen- zelven niet doodelyk , hoewel zy^ dikwils zoo 

worden, als de zenuwen of kropaders (a) tef- 
fen's gekwetfl zyn. ’tZy een Wond in de lon¬ 
genpyp dwars komt of langwerpig, zy moet 
zeer diep gehegt worden , om eene fcheiding 
voor te komen, op de wyze opgemerkt in de 
operatie der Hazemond , en met het Liniment. 
Arcaei bezorgd worden , eene dienflige hoe¬ 
veelheid van Balfam. Peruv. Pulv. Majlich. Thu- 
ris, ^c. daar by gedaan zynde. Zomtyds is 
’t noodzakelyk het onderfle deel der Wond 
open te houden door middel van een klein zil¬ 
ver pypje, om te beletten dat de etter niet naar 
beneden valt in de longen. Gorgeldranken (b) 
zyn in dit geval ook noodzakelyk , en konnen 
beflaan uit het Decodè. PePtoral. met Mei. Rojat. 
Syr. de Moris, Sc. De Ipys moet in den tus- 
fchentyd vloeibaar en heelende zyn , of uit- 
komen op geleyen en diergelyke. Als de Wond 
dwarfch is , moet des Lyders hoofd liggen in 

eene 

(z) Afpera Arteria. (a) Venae Jugulares. 
(b) Gargarisniata. 

* In dit laatfie geval konnen de Spieren der eene 
zyde nog werken ; maar in het eerfte moeten zy on- 
geneeiïelyk. verlamd worden. De reden waarom de 
fpraak , door de Wonden deezer Zenuwen , weggeno- 
men of bedorven word, is om dat zy haare takken aan 
de Spieren der Longenpyp, wier werking tot de fpraak 
nodig is, inededeckn. 
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eene hellende geflalte; maar als ze langwerpig 
is, overeind. 

26. Wonden der Slokdarm (c) moeten ge- Der 
hegt worden met digte fleeken ; waar na ’er Slok- 

zamentrekkende middelen (d) met een kom-^^*^®* 
pres en vaflhoudende zwagtel konnen opgelegd 
worden. Maar als de fleeken verflyten of los 
gaan, eer de Wond geheeld is , moeten ’er 
nieuwe gemaakt worden , of anders kan dit 
geval behandeld worden als een Wond in de 
Longenpyp. De Ipys moet hier vogtig zyn, en 
beftaan uit melk, geleyen, enz. Likkingen van 
Sperma Ceti. 01. Amygd. Dulc. Syr. Balfam. Conf, 
Cynosbat., ^c. zyn in dit geval ook dienftig. 

27. Wonden der Borll, die niet doordringen Der 
in derzelver holligheid , worden geneezen als®°^^^* 
het gemeene zoort, komende in vleefchige 
deelen des lighaams. Maar als ’er een breuk (ej 
mede verzeld is , moeten de fplinters van de 
gebroken beenen, als ’er zulke zyn, eerfl zorg¬ 
vuldig uitgehaald worden ; anders konnen ze, 
door de inwendige deelen te lleeken , hevige 
toevallen veroorzaaken. De aderlaating word 
gemeenelyk in dit geval onderfleld dienftig te 
zyn. De fpys moet dun zyn. En men kan dienfti- 
ge borflmiddelen (f) met voordeel geeven. In 
den tuflchentyd moet de Wond open gehouden 
worden in derzelver meeft hangende deel, om 
de etter te ontlaflen , tot dat de uitgeloosde 
hoeveelheid klein zal zyn , waar na de Lyder 
kan gepurgeerd worden; en als ’er gelegenheid 
is, konnen de gewoone dranken, bereid van de 
kouten, vooraefchreeven worden. 

Z 2 In 

(c) Oefophagus. (d) Adüringentia. 
(c) Fiaólura. (f) Pedoralia. 
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• In doordringende Wonden der borft, 7ig 
ukflrekkende tot de longen, moet de fpys ligt 
pn gemakkelyk te verteeren zyn. De ader- 
laating, verzagtende purgeermiddelen (g), pis- 
dryvende (h) en balzemagtige middelen (i) , 
konnen ook van dienfi zyn. En deeze konnen 
voorgefchreeven worden op dezelfde wyze, 
als in geval van een etterborif ^^k), teering.(l), 
of andere Longziekten. De geftalte des Ly- 
ders moet zoo gefchikt worden, dat de ope¬ 
ning der Wond helt om de etter te ontlaften 
door een zilvere pyp, of door middel van een 
Heek wiek van fpons , of diergelyke. Als de 
Wond gemaakt is door een musketfchoot, kon¬ 
nen wond-infpuitingen met voordeel gebruikt 
worden; om dat het merkelyk verlies van Hof 
in dit geval gelegenheid geeft tot wederkeering 
van het vogt in deeze manier gebruikt, ’twelk 
anders is , als de Wond door fteeken gemaakt 
is. De infpuitingen tot dit einde konnen ge¬ 
maakt worden van Rad. TormcntilJ. Conjoüd. Maf.. 
Jlad. Ireos. Uecodt. PeStoral. MelL Rofat. , £fr. 
En xhier by kan. naar gelang gevoegd worden 
Rad. Arijtoloch. Long. Jindl. Myrrh, et Aloes, ^c. 
maar dewyl de laatfhe ingrediënten de vezels lig- 
telykprikkelen, en hoeft verwekken, worden 
die dikwils verworpen Dedeelen, by de Wond 
leggende, konnen gebet of geftoofd worden 
met Sp. yin. en 01. Rofar. Daar konnen vog- 
tige ettermaakende middelen (m) gebruikt 
worden ; en als ’er maar eene kleine hoeveel¬ 
heid van goede etter ontlaft word, en de Ly- 
der bevonden word vryelyk adem te haaien, 

kan 

Cg) Cathartica. (h) Diuretica. (i) Balfamica» 
(kj Empyema. (1; Phthyfis. (m) Digeftiva. 
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Ean de Wond aanftonds geneezen, en met vel 
overdekt worden ; hoewel Wonden der long 
zomtyds geneezen zyn , zelfs als het loopen 
nog merkelyk gezien word. Derzelver hoe¬ 
veelheid , als ze onmatig is , kan verminderd, 
worden door het gebruik van uitloozende mid¬ 
delen , en een gewoone drank der zweetdry- 
vende houten. Maar tegen het eind der ge- 
neezing moet de Lyder altyd gepurgeerd wór¬ 
den. In deeze gevallen is het niet zeer onge¬ 
meen eene fcheidende ontlading te vinden 
der etter , gemaakt ’t zy door de pis of uit- 
roccheling (n). 

38 Als in Wonden , den buik doorbooren-,Wonden 
de, het net (o) of een ander der beflooten 

deelen uitfpringt, moet het aandonds herdeld^^*^*' 
worden ; maar als de opening te klein is om 
dat voegzaam toe te iaaten, moet die verwy- 
derd worden. Als de inwendige deelen zig van 
een kwaade kouleur of gezwollen vertoonen, 
konnen ze gedoofd worden met warme roode 
wyn , of eemafkookzel van Fl. Chamaem. Jb- 

Jyuth. Fu g. Bacc Laur. Junip., eer zy her- 
deld worden. Maar in geval het net zig ver¬ 
toont hard , blaauw , of verdorven te zyn, 
moet dat deel afgefneden worden; zynde eerd 
een band daar rontom gelegd , om bloeddor- 
ting (p) te vermyden, en de draad toegelaaten 
om uit de Wond te hangen, tot dat het deel 
affeheid , en geheel daar mede weg gaat. in 
het hegten van de Wonden des buiks, moet 
men groote zorg draagen om de darmen niet aan 
te raaken; om welke reden de lyder, gedurende 
de operatie, moet leggen op de zyde overge- 

Z 3 field 
(n) Expeiloratio, (0) Omentum, (p) Ilaernoirhagia. 
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fteld tegen die daar de Wond is; een naaide 
voorzien met een fterke gewafchte draad van 
buiten naar binnen doorgegaan zynde, door de 
gemeene dekfels en fpieren(q), vermydende de 
pensfak (r), dan van binnen naar buiten, beide 
door de penszak, en de fpieren der overgefielde 
zyde; het zelfde zoort van fteek dus herhaald, 
of beurtelings gedaan zynde, tot dat de lippen 
digt genoeg by malkander gebragt zyn; welker 
zamenhang insgelyks vernauwd kan worden 
door de drooge hegting. De verbanden konnen 
in dit geval zyn van 01. Hyper. Liniment. Ar cat. 
Balfam. perm. Bc. De opening der Wond moet 
hier ook opengehouden worden in derzelver 
hangenfle deel, voor de vrye ontlafling der et¬ 
ter , welke anders ligtelyk flilflaat, en laflige 
toevallen veroorzaakt. 

29. Als de Wonden de maag doorbooren, 
moet men haar laagfle deel open houden door 
middel van een wiek, welke niet komen moet 
in de holligheid der maag zelve, maar dienen 
om lugt te geeven aan de etter die uitgeloosd 
moet worden. Zulk een wiek kan vo'orzien wor¬ 
den met enig dienhig ettermaakend middel (s) en 
de deelen rontom de Wond konnen gebet wor¬ 
den met een warmmengzel van olie van roozen 
en brandewyn. De fpys moet in dit geval allent- 
halven ligt, fjiaarzaam, en gemakkelyk te vér- 
teeren zyn. De vogt die men gebruikt moet 
enigzins zamentrekkende of heelende zyn; ge- 
lyk roode wyn gemengd met gerflenwater, of 
gelei van hartshoorn, enz. Ook zyn flymen van 
Kweezaad, Gom Tragacant enz. z^er dienftig 
in dit geval, inwendig genomen zynde. 

30. In 
(<j) Mufculi. (r) Peritonaeum, (s) Digcftivum. 
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30. In Wonden der darmen, moet de uitwen» wonden 

dige opening, als ’er gelegenheid is, verwyderd der dar- 
wordeii, om dus met zoo veel te meer gemak 
by het gekwetfte deel te komen , ’t welk aan- 
ftonds toegenaaid moet worden met de Pelters 
hegting. Als de darm herfleld is, kan de Wond 
geftoofd worden met warme roode wyn, en na¬ 
derhand befproeid met een mengzel van Fulv. 
Maliich. Myrrh. Sc. Als de darm herfleld is, kan 
de uitwendige Wond insgelyks gehegt, en op 
de gewoone wyze behandeld worden. In den 
tuflchentyd moeten ’er verzagtende klyfleeren 
gegeeven worden, om de verharding der vuilig¬ 
heden in de darmen voor te komen, en door 
dat middel de geneezing te bevorderen. 

31. De geneezing der Wonden van de lever, Wonden 
milt, nieren, blaas, enz., als ze gefchieden kan, 
moet bezogc worden door het gebruik eenernieren, 
dienflige levenswyze, en zulke inwendigemid-Waas, 
delen, als opzigtelyk gefchikt zyn naar het deel^‘^2. 
en de natuur der ziekte. De inwendige middelen 
hier vereifcht konnen wy opzigtelyk brengen 
tot de ziekten der verfcheiden deelen. Als deeze 
ziekten verzeld zyn met groote bloedflortingen, 
moet men daar op inzonderheid agt geeven op 
de wyze te voren gemeld , beide door uit- en 
inwendige middelen. In den tuflchentyd moet 
men groote zorg draagen, om het onderfte deel 
der Wond open te houden , zoo lang ’er eene 
«overvloedige ondafting van etter is. 

32. In gefchoten Wonden der gewrigten, Genee. 
moeten de wieken niet te lang gemaakt worden, zing van 
Warme ftoovingen zyn dienflig, en pynflillende 
of verzagtende mengfels van 01. Terebinth. Cajtor. won- 
Scorpion. Liniment. Arccei Baljam. Peruv. Sc. kon- 
pen op het deel gedropen worden. Of deeze 

Z 4 Won- 
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Wonden konnen in’t algemeen behandeld wór¬ 
den , als te voren gemeld is van die welke in 
pees* en zenuwagtige plaatfen komen. Maar 
zonder ons te fteeken in meer byzondérheden, 
welke van weinig belang zyn zouden , zullen 
wy dit Hoofdftuk befluiten met enige noodza- 
kelyke beflieringen , nuttig in alle zoorten van 
Wonden. 

Alge- 33. Als de etter niet kan uitgeloosd worden 
mct.ne van den bodem der Wond, door den reeds ge- 
rhigen weg, of den bellen die in de opening 
met be- der Wond kan gemaakt worden , kan fomtyds 
trekking -een puntig provet voegzaam gefteeken worden 
^t^de door den grond tot de tegenovergeilelde zyde, 

* _en teffens een weg gefneden worden , langs het 
beloop der vezelen, uit vrees van de werking 
der zeiven te verhinderen, ’t Isgemeenelykvan 
dienft in de Wonden , en inzonderheid in de 
diepe, en die door lleeken gemaakt zyn , de 
opening te verwyderen, ’c wélk holagcigheden 
voorkomen kan, en het deel open en gemak- 
kclyk laaten voor het verband. De zamentrek- 
kende middelen (t) zyn dienflig om de lippen 

' der Wond te bedwingen en in te houden; maar 
als 'er enige hardheid met de zwelling verzeld is, 
zyn ontbindende of verzagtendè pappen meell 
dienflig. Deeze konnen gemaakt worden van 
een kookfel van Flor. Melilot. Chamaemel. Mica} 
'Fan. Alb. De nabygelegen deelen konnen insge- 
]yks gcfloofd worden met 01. Hyper. Sambuc. 
Chamcem. Lumbricor. Ung. üialth. ^c. In geval van 
een gr00te trap van fpanning in het deel, konnen 
nrerzagtende pappen van Rad Jlth. Lilior. Alb, 
Sc. twee- of driemaal daags gebruikt worden ; 
zonder de verbanden weg te neemen ; welke ' 

, meii 
- (t)-Adfi;ringentia, 
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men twee of drie dagen agtér een kan laaten lig¬ 
gen , ten zy hevige pyn, koude, hitte, of dier- 
gelyke toevallen der zelver wegneeming ver- 
eiffchen , of heet vuur (v) dreigen. Daar na 
konnen ze eens in drie of vier dagen veranderd 
worden , tot dat het gekneusde of ontfteeken 
deel vernietigd of verzworen is, en ’er nieuw in 
deszelfs plaats opgroeit , in den tuffehentyd 
groote zorg gedraagen zynde, dat geen etter, 
etterige ftof, of ffcinkende etter (x), buiten het 
gezigc verfcholen blyft, ’t welk aanftonds een 
pypzweer (y) zou voortbrengen. De geheele 
holligheid der verzweering (z) moet daarom 
zagt met linnen afgeveegd, of kan gewafleherr 
worden met een warm af kookfel van Rad. Ahh. 
Jbfynth. vuig. Sc. of roode wyn. En als het we¬ 
der koud is, is het dienftig dezelve voor het 
vuur te verbinden; of na het wegneemen van het 
verband moet de Wond aauftonds geftoofd wor¬ 
den met een fpons gedoopt in warme brandewyn. 
Als de Wond merkelyk diep is, zoo dat ze niet 
gemakkelyk wieken ofkompreffen toelaat, moe¬ 
ten die geenfins met geweld in de opening ge- 
iteeken worden, dat in ftaat zou zyn om eene 
geduurige pyn en ontfteeking (a) te veroorzaa- 
ken. In dit geval moet, of de Wond verwy- 
derd, of een weinig Terebinthyn gemengd met 
01. Hyperic. of BalJ’am. peruv. daar in gedropen 
worden , of anders konnen daar toe gebruikt 
worden vogtige ettermaakende middelen (b) , 
door behulp eener fpuit. Als de Wond zeer on¬ 
geregeld is, of merkelyk hoekig, of als het vel 
ongeregeld daar rontorn hangt, is het dienftig 

"cjüor fuyden daar af te knippen alles wat nutte- 
Z 5 • loos 

(v) Gangreena. (x) Sanies, (y) Fillula. (z) Ulcus. 
(a) Inflammatio. (b) Digelt-iva. 
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loos fchynt, of in flaat is om de geneezing te 
vertraagen, en de geheele Wond zoo regt en 
bekwaam, als mogelyk is te maaken tot het 
verband en heeling. Als ’er heet of koud 
vuur (c) by de Wond komt, moet daar voorna- 
melyk op agc gegeeven worden. Als zy voort¬ 
komen van te groote fpanning of hitte van het 
deel, laat dan het bloed door vlyraen (d), uit 
de lippen der Wond, en de byleggendedeelen, 
tot eene merkelyke diepte ; en b^ezorg ze met 
MeL Aegyptiac. TinSt, Myrrh, ö’ Aloes ^c. en leg 
’er ook op verzagtende pappen. Als deeze ziek¬ 
te verzeld is met koude, blaauwheid, en verlies 
van gevoel, moet de vlyming dieper gedaan 
worden; of zelfs kan het verflorven deel wegge- 
fneden of verteerd worden. Maar als de ziekte 
alleen oppervlakkig fchynt, kan ’er warme Sp. 
Vin. Campborat. Sp. Sal. Ammon, ^c. op het deel 
gebruikt worden, ’t welk naderhand kan bezorgd 
worden met Mei. Aegyptiac. Maar als ze diep in 
de Wond indringt, moet ze ’er aanflonds uit- 
gefneden worden; en roode precipitaat, gemengd 
met bafilicon, op het deel gelegd worden. Of 
om de Wond te zuiveren , en het overblyfzel 
van het verrotte vleefch te verteeren, kan ze 
gewafichen worden met Aq. Phagaedenic, bereid 
met een vierendeel loots bytende fublimaat, tot 
een pint Aq. galeis. De korft dan gefcheiden 
zynde, kan de zweering (e) op de gewoone wyze 
bevorderd worden; de byleggende deelen eerft 
bezorgd zynde door belchermende middelen (f), 
Maar als dit zoort van,behandeling niet helpt, 
moet men tot het werkelyk brandyzer (g) toe- 

vlugt 

(c) Sphacelus, (d) Scarificatio. (e) Suppuratio. 
(f) Defenüva. (g) Cauterium aéluale. 



DER GENEESKUNDE. 363 
viugt neemen; of, als ’er eene volftrekte nood- 
zakelykheid is tot de afzetting (h). ’t Word in 
’t algemeen opgemerkt van de Wonden, maar 
inzonderheid van die door muskecfcliooten ge¬ 
maakt zyn, dat die te bezorgen met geeftryke 
tinóluuren, en ze vol te proppen met groote 
wieken, van kwaad gevolg is , en dikwils te 
weeg brengt, eene hardheid, of ontfteeking(i), 
de ettermaaking (k) belet, en heet vuur (I) ver¬ 
oorzaakt. En daarom, fchoon de Wond zig 
fomtyds zwart vertoont, gelyk niet ongemeen 
is in gefchoten Wonden, konnen,in plaats van 
zulke geeftryke middelen (m), zuiverende, zagte 
ettermaakende,. of pynflillende fmeeringen met 
meer voordeel gebruikt worden; alle zoorten 
van prikkelende ingrediënten nagelaaten zynde; 
de byleggende deelen konnen insgelyks geftoofd 
worden met OL Rofm\ gemengd met het wit van 
een ei en azyn; een befchermendepleifterover 
het geheele deel gelegd zynde, om eene zinking 
van vogten voor te komen. Dit zoort van 
Wonden maakt gemeenelyk een korfl, welke 

I kan gefcheiden worden met een warm verband 
j van Liniment. Arccei. Unguent. Bafilic. 01. Lilior. 

Alb. ^c. Na de verzagting der toevallen,moet 
het zig met de geneezing toedraagen, als geleerd 
is in het geval van zweeren (n), of verzworen 
gezwellen. Maar in gefchoten Wonden, fchynt 
het volgende fmeerfel beter, als een pynflillend 
ettermaakend middel, dan enige der te voren 
gemelde. 

01. Lumhricor, Hyper. Lilior. Alb. Sambuc» 
Gumm. Ekmm. ad um iv. Empl. diachyl c. Gumm. 

mc iij. 

(h) Amputatio. (i) Inflairimatio. (k) Digeftio. 
(1) Gangraena. (in) Spiriiuofa. (n) Ukus. 
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unc iij. fohe Jiinul adde Fulv. Thuris utic j. j;, 
jSdaJtich. Myrrh. Baljam. Peruv. ad uncj^. Croci urSy 
tn.f. Linimentum. 

Ook konnen ’er dienflige fmeeringen , om 
dezelfde einden te beantwoorden , gemaakt 
Vorden van Empl. de Mucilagin. 01 Rofar. Cha- 
tnaemel. Sanibuc. Liniment. Arccei. pulv. Arijlol. Kot. 
Aloes. Ireos^ Cera t'lava En in ’t algemeen, 
als de Wonden eens vaü: met vleefch bedekt 
zyn, gaa dan voort om die op te droogen, als 
te voren gemeld is in geval van Zweeren. 

VIERDE AFDEELING. 

HEET VUUR Ca> 
Om- I • TT et Heet Vuur is eene beginnende verfler- 
fchry. IIJL ving (b), of verandering van het vleefch 
ving* des lighaams tot eene zwarte ftof, verzeld met 

vermindering of verlies der natuurlyke warmte 
van het deel : maar als de verfterving geheel 
is, en niet alleen de vleefchige, maar ook de 

Nj beenige deelen aantaft, geeft men haar den naam 
van Koud Vuur (c). 

Oor. 2. Deeze verandering in de natuur van het 
jaak. vleefch, kan voortkomen of van eene uit- of 

inwendige oorzaak. Ze word zomtyds te weeg 
gebragt door ouderdom , zamenloopende kin- 
derpokjes (d) , fcheurbuikige of waterzugtige 
ziekten , of komt na peft-koolen (e) , voor- 

ko- 

(a) Gangraena. (b) Mortificatio. (c) Sphagelus. 
(d) Variolae Conüuentes. (e) Carbuncuii. 
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komende in volkziekten (f). Zomtyds tafl: het ^ 
het eene deel niet meer aan dan het ander, 
maar fchynt algemeen te zyn, gelyk in de peft 
of zamenloopende kinderpokjes , of fchync 
( rfpronkelyk te zyn van enig algemeen gebrek 
in het geflel. Het kan ook voortkomen van 
beeten van fenynige fchepzelen , gelyk de 
Hang , ratelflang, enz. ert zomtyds neemt het 
zyn oorfprong van wonden gemaakt door 
musketfchooten, huisvefting van vreemde lig** 
haamien in het vlecfch, te groote vernaauwing 
der zwagtel in de wonden gebruikt , het op¬ 
leggen van te koude , of te bytende midde¬ 
len (g) , hevige uitwendige koude, fonte- 
nellen (h), te digt affnyden der nagelen, 
exteroogen, enz. 

3. Op de eerde aantafting van Heet Vuur (i) ,Kente- 
word de huid van het deel bleek, maar nader- 
hand blaauw; daar komen blaaren, en dekou- 
leur verandert in zwart ; het vleefch word 
vuil, flinkend, envogtig; dan verdort heten 
word Ichielyk ongevoelig ; de hitte en klop¬ 
ping van het deel insgelyks verminderd zynde. 
i\ls, wanneer men een groote wond gekree- 
gen heeft , het gezwel van derzelver lippen 
niet zweert , en ’er geene vloejing van etter 
of ontfteeking (k) gezien word ; als de lippen 
der wond geheel niet zwellen , of als ze ge¬ 
zwollen zynde duik worden en fchielyk ver- 
flappen, word het voor een zekeri teken eener 
aannaderende verderving (1) gehouden , in¬ 
zonderheid als de natuurlyke hitte van het deel 
verminderd word. Als de verderving reeds 

vol- 

(f) Morbi Epidemici. (g) Corrofiva. (h'» Fonticuli. 
(i; Gangraena. Intiarainacio. (1) Mortiöcaiio. 
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volkomen is , worden deeze toevallen in de 
grootfte maat gezien, en maaken het deel ge¬ 
heel ongevoelig, beide voor het mes, en het 
werkelyk brandyzer (m). Als het Heet Vuur 
voortkomt van groote koude , word het aan- 
getafte deel eerft verkleumd , of met eeöe 
fteekende pyn aangetaft , gevolgd van rood¬ 
heid , welke aÜen^skens in zwart verandert. 
Als een al te vafte zwagtel de oorzaak is, word 
de flapheid van het deel gevoegd by deszelfs 
ongevoeligheid. Als het van fcheurbuik (n) is, 
begint het dik wils in de groote toon, en ver¬ 
toont zig uiterlyk in de gedaante van eene 
zwartagtige vlak , welke in een drooge korft 
verandert, die gevolgd word door ongevoelig¬ 
heid van het deel, en eindelyk in die van Heet 
Vuur of Verfterving niet verzeld met enige 
kwaade reuk, en zomtyds zonder pyn, welke 
op andere tydeii zeer hevig zyn zal. Als de 
Verfterving veroorzaakt word door de beet van 
enig fenynig fchepzel, word ze verzeld door 
eene geduurige' koorts , en daar word pyn ge¬ 
voeld in het deel, die gemeenelyk bezwy- 
ming (o) of yling (p) te weeg brengt. Ront- 
om de beet komen kleine puiften met zwarte 
vlakken daar op , en deeze worden fchielyk 
talryker. Maar als de ouderdom gelegenheid 
geeft tot Verfterving, of die door gebrek van 
voedzel komt, word ’er zelden enige pyn, 
ontfteeking , of zwelling gemerkt. Maar het 
lighaam gevoelt koude , en de ziekte plaatft 
zig gemeenelyk eerft in de uiteinden, inzon¬ 
derheid in de voeten of dyën. 

4. Alle 

(m) Cauteriuni Afluale. (n) Scorbutus. 
(o; Syncope^ Delirium. 
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4. Alle Heet Vuur (q) is gevaarlyk , maarvoorte» 

minder in jonge menfchen, van een goed ge-kenen, 
ftel des lighaams, om dat zy eene gemakkely- 
ker en fpoediger geneezing toelaaten dan in 
den ouderdom, en verzwakte, waterzugtige, 
fcheurbuikige, of venusziektehebbende geitel¬ 
len. Dat in de uitwendige of uiterile deelen 
is, is minder gevaarlyk dan ’t welk de inwen¬ 
dige deelen des lighaams aantaft , gelyk den 
aars, lyfmoeder, enz. Het Heet Vuur, of de 
Verftervingen , die van inwendige oorzaaken 
voortkomen , laaten zelden de geneezing toe; 
om dat, fchoon het aangetaile deel afgezet 
word , het kwaad gemeenelyk overilaat, of 
verfpreid word naar een ander. Eene verou¬ 
derde Verilerving word ongeneeflèlyk geoor¬ 
deeld , anders dan door vuur , of gebruik van 
het mes. Als enig Heet Vuur verzeld is met 
waaken, yling, ituipen (r),, hik, koud zweet, 
word het gemeenelyk doodelyk. 

5. De Ipys moet in dit geval ligt en gemak-hevens- 
^elyk te verteeren zyn ; of als byzondere toe-^^^* 
vallen dat vereiflchen, droog en verkoelende. 
Dunne vogten moeten hier met matigheid ge- » 
bruikt worden ; maar wyn , meent men , kan 
vryer toegeilaan worden. Als het voortkomt 
van ouderdom , of gebrek van voedzel, wor¬ 
den de llerkile wynen de dienftigile geoor¬ 
deeld. In andere opzigten moet de fpys en 
evenswyze gefchikt worden naar de byzondere 
oorzaak der ziekte; of de ziekte die ’er voor¬ 
gegaan is, of oorzaak daar toe gaf. 

6. De inwendige geneezing van Heet Vuur^^^^J^ 
langt, in ’t algemeen , voornamelyk af van genee- 

het zing van 

(q) Gangraena. (r; Convulfio, 

/ 
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Heet ■ het vry gebruik van kragtige, hartftèrkendé 
Vuvir . middelen (s), dienftige zweet-(t) endoorwaas^ 

en uit”' feiïiingbevorderende middelen (v) , gefchikt 
wendige de natuur der oorzaak, waar van het ge- 
niidde- oordeeld word voort te komen. Maar inzon¬ 
den. derheid moet de Kina hier gebruikt worden, 

als in geval van eene afgaande koorts, want 

dceze is onlangs verfcheiden reizen kragtig 

bevonden *. De uitwendige operatie hangt af 

van 

(sVCardiaca. Ct) DIaphoretica. (v). Perfpirativa. 

* Onze Schryver maakte op pag. 55. gewag van cene 
hieuwe uitvinding om Heet Vuur door Kina te genee* 
zen ; en hy pryft dit zelfde hulpmiddel hier wederom 
aan , als op de proef goed bevonden. ’tZal niet on- 
dienftig zyn , hier van op deeze plaats enig meerder 
berigt te geeven. De Heer Douglas , en andere voor- 
naame Heelmeefters in Engeland, fch3mcn van de eerfte 
geweeft te zyn , die zig in deeze gevallen met vrugt 
van de Kina bediend hebben ; en na dat ze dit open¬ 
hartig aan het gemeen hadden bekend gemaakt , heeft 
mèn tot geluk van zommige Lyders bevonden , dat dit 
hulpmiddel in Heet Vuur eene gewenfchte uitwerking 
doet. Ssmuel Gooiden , Heelmeefter te Bridgnorth , ge¬ 
bruikte het in een Man van 76 jaaren. Hy nam een 
half vierendeel loots Kina . die 'hy mengde met een 
once j4q. Ceraf. Ni^r. , en een half once Syr. Croci., . 
cn gaf hem agt zulke flurpdrankjes., om’er alle vier 
.miren één van te neemen Na dat de Lyder dit mid- • 
del was tegen geworden , gaf hy hem een half once 
Kina in een konferf, die in agt boluUen of brokjes ver¬ 
deeld werd , zoo dat de Lyder in elke gift een half ■ 
vierendeel loots Kina kreeg. Op deeze wyze gebruikte 
de Lyder tuffehen de 10 en 12 oneen Kina , en was 1 
in den tyd van minder dan drie maanden volkomen * 
geneezen. Deeze Lyder had Heet Vuur aan zyn been ij 
van onder de knie tot aan den enkel. Geduurende het ' j 
inwendig gebruik der Kina, werd hy met dienltige uit-',' 
wendige middelen bezorgd. Dit geval word verhaald in 
de Medical EJJays, die in onze taal onder den naam van 
Geneeskundige Proeven zyn uytgegeeven, en word aldaar 
gevonden , torn. lil . p-ng. 31 , enz.. Op pag. 36 leeft 
men een geval van Heet Vuur in de onderlip in een 

Man 
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\'an aanftonds het deel te vlymen , tot eeiie 

merkelyke diepte, en de wond te reinigen van 

al het klonterig of geflold bloed, ’t welk daar in 

mogt huisveften. Spoelingen van pekel, pis, 

of loog van afch worden tot dit einde zeer 

aangepreezen. Het volgende kan meer dien- 

ftig zyn. 

Rad, Arifioloch, Rot. Gentian, ad uncy Herb. 
Ahfynt.Fulg, Seord. Rntae.Fl. Cbamaemel. aa m. ij. 
Coque in Lixiv. Commun. iv. et Colat, fë iij. 
adae Sp. Rin. Camphorat. *0^ j. m. f. fotus, twee¬ 

maal daags warm te gebruiken. 

By de lloovingen van dit zoort konnen naar 

gelang gevoegd worden Centaur. Min. Fl. Samb. 
Theriac. Andromach. Sp. Sal. Ammon. Aq. Phagedce- 
nic. Tinël. Myrrh, et Aloes. Aq, CalCi, En na 

het flooven van het deel hier mede , word 

het van zommigen geraaden ’er op te leggen 

OL Terebinth. , of Balfam. Sulphur. Terebintinat. 
daar 

Man van omtrent veertig jaaren , diè door eéne gelyke 
gift Kina in vyftien dagen geneezen was. In het IV. 
Deel worden , pag. 39, enz. nog enige gevallen ver¬ 
haald . in zommige van welke de Kina rhaar tot eeii 
fcrupel of twintig aazen gegeeyen wjts maar de Heer 
Shipton heeft de gift tot twee fcrupels toe durven ver¬ 
meerderen. In alle deeze gevallen ziet men , dat de 
Kina geholpen heeft in Heet Vuur , uit verfcheiden 
porzaaken , en zelfs uit vermindering van leveriskrag- 
ten, ’twelk anders minfl kan geneezen worden, voort¬ 
gekomen ; liien ziet, wélke gift men geeven mag, en 
hoe dikwils die herhaald mag worden. Deeze ontiek- 
hing is derhalven van groot gewigt , en des te meer, 
om dat men menigvuldige gelegenheid heeft zig daar 
van te bedienen. Maar hoe de Kina hier werkt; of zy 
door haare zamentrekkende kragt de vafte deelen ver- 
flerkt, en de werkingen der ingewanden bevordert; 
dan of zy iets byzonders in zig heeft, ’t welk tegen het 
bederf in het Heet Vuur pverftaat, is niet gemakkelyk 
le bepaalen. 

iZ. D££l. A a 
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daar toe heet te maaken, of het te bezorgen met 
een heet mengzel van Ung. Aegypt. tnSp. Vin., 

of de vlymingen fx) konnen gevuld worden m,ec 
iets als het volgende fmeerzel. 

■ Unguent ApQjïolor. ■ Aegyptiac. aa 'unc j. 
Praecipit. Rubr. Laevigat. dr. ig. 01. Caryophyïl. 
gtt. XV. m. 

Befchermende middelen (y) worden hier ins- 
gelyks gezegd van zeer goeden dienfl te zyn. 
Maar als men in het gebruik der korilniaaken- 
de middelen (z) te lang voortgaat , zyn ze in. 
Haat, door prikkeling van het deel de ziekte: 
te vermeerderen. Men moet ’er daarom me¬ 
de Liitfcheiden, na dat zy het deel verwarmd, 
en de vloejing geflopt hebben , en derzelver 
plaats moet vervuld worden door een meng¬ 
zel van Bafilicon en Terebinthyn-olis warm ’er op 
gelegd. Na dat ’er door dit middel eene goede 
ettermaaking (a), verkregen is , gaa dan voort 
om te zuiveren, als ’er gelegenheid is, en heel 
het als in geval van Verzweeringen (b). En dit 
is de algemeene manier, om Verflervingen (c) 
of Heet Vuur (d) te behandelen. 

Als het Heet Vuur voortkomt van te 
groote digtheid der zwagtel op de wonden 
gebruikt , moet die aanftonds weggenomen, 
en het deel dan gevlyrad worden zoo dat het 
bloed flort. Waar na het dienflig zal zyn te 
gebruiken eene flooving van warme melk, of 
ander pynftillend vogt , en het Heet Vuur te 
bezorgen met heet gemaakte Bafilicon zalf. 
Maar als het deel merkelyk verflorven is, kan 

het 
(xD Scarificatio, (y) Defenfiva. 
(z) Efcharocica. (a) Digeftio. (b), UlcilSa 
(c) Mortificatio, (d) Gangra<yia. 
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het Üng. Aegypiac. warm tot de verbanden^ 
met een mengzel van roode Praedpitaat, en 
Terebinthyn-olie gebruikt worden. 

8. Als het Heet Vuur zyn oorlprong neemt Als ’t 

van eene kneuzing, verzeld met de wond , kan 
het deel insgelyks gevlymd worden; of als hetjg^”^”^'’ 
daar toe gelegen is,geheel weggefneeden worden; is, 
warme verbanden van C/ng. BafiUcon. en roode 
Praecipitaat naderhand ’er op gelegd zynde. En 
als ’er gelegenheid is , gebruik dan een pap, 
gemaakt van Mica Pam Alb. Lach. Vaccin. Sp. Vin» 
Camphor at. Terebinth. Venet. Crocus. Vitell. om ^ ^c. 
Zoo ras als de wond begint te zweeren, kan 
de hoeveelheid der Praecipitaat verminderd, of 
deszelfs gebruik geheel nagelaaten, en de genee- 
zing geëindigd worden op de gewoone wyze. 

9. Als uitwendige koude , gelyk zomtyds Ais 't 
gebeurt in ’t reizen door Noordelyke Landen, 
jde oorzaak van Heet Vuur of verfterving is, is 
jiïien gewoon, het bevrozen deel wel met fneeuw 
jte vryven; of het in koud water te laten doojen, 
en naderhand te ftooven met een afkookfel van 
warme kruiden. Maar zommigen gebruiken tot 
dit einde brandewyn, of geeft van wyn, of Ve- 
neetfche Theriakel, of Mithridatum in pis ge- 
finoiten. Het deel dan gewonden zynde iii een 
Senelle of w^olle kleed, word de Lyder ih een 
warm bed gelegd, en gefehikt tot zweeten door 
enig fterk hartfterkend (e) of zweetdryvend 
öiiddel(f) te neemen. Maar als deeze behande¬ 
ling de verfterving niet voorkomt, moet het 
khandeld worden als te voren gezegd is.. 

I ó. Ais ouderdom, of gebrek van behoorly ken 
ftoedloop (g) , oorzaak geeft tot Heet Vuur ^ 

A a 2 gebruik 
(e) Cordiale, (f; Sudoriferwra. (g) Gireulati©, 
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gebruik dan warme welriekende of prikkelende 
ftoovingen op het deel, ’t welk insgelyks kan 
gevlymd en bezorgd worden met een mengzel 
van 01. Terebinth en üng. Bajilicon, eeril: broe- 
jend heet gemaakt. De byliggende deelen kon- 
nen ook geftoofd worden met dienftige befcher- 
mende fmeeringen bereid van Ung. Nervin. Sp. 
Fin. Sp. Lavend. Comp. ^c. of ze konnen bewaard 
worden door het opleggen van warme pappen, 
gemaakt met Theriac. Londinenf. Efe. En als ’er 
gelegenheid is kan de wond bezorgd worden 
met een zalf die roode precipitaat beheld;: en als 
de korft eens gefcheiden is, kan de geneezing 
verrigt worden op de gewoone wyze, als onder 
de verzweeringen gezegd is. 

II. Als het Heet Vuur komt in fcheurbiiikige 
buikige waterzugtige geftellen , moeten de inwen¬ 
en wa- dige middelen opzigt hebben op de oorfpronke- 
terzugti- lyke ziekten, op den zelfden tyd dat dienftige 

gf' uitwendige middelen gebruikt worden om dat 
' voor te komen ofte ftuiten; en deeze konnen 

dezelfde zyn met die reeds gemeld zyn. Dus 
konnen ’er ftoovingen gemaakt worden met O/. 
Liimhrkor- Laurin. Caftor. Spir. Fin. Spir. Cochlear, 
fimpl. ^c. Maar in fcheurbuikige en waterzug¬ 
tige geftellen met de gemeene loog. 

Van ver- j.2. Als de beet van vergiftigde dieren het 
beïeen Vuur veroorzaakt, moet het deel aanftonds 

gevlymd, en kopglazen daar op gezet worden. 
Het kan naderhand geftoofd worden met warme 
Terebinthyn-olie; en de wond of opening open 
gehouden worden voor een merkelyken tyd, 
door trekkende middelen. Het werkelyk brand- 
yzer (h) word in dit geval zeer gepreézen, ge- 

(b) Cauterium Aduale, 
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bruikt zynde aanftonds na dat de kwetfing ont¬ 
vangen is. Maar ’t word in ’t algemeen de vei- 
ligfte manier geoordeeld aanftonds, als het mo- 
gelyk is, het deel uit te fnyden, eer het Heet 
Vuur begint; inzonderheid in de beet van een 
ratelflang, dolle hond, tarantula enz., en de 
wond niet te fchielyk te héelen. 

13 Als het Heet Vuur voortkomt van een uit ge- 
gebrek van voedzel in het aangetafte deel, moe- brek va« 

ten de by liggende deelen geftoofd, of wel ge- 
wreven worden met dienftige warme mengzels i 
of fmeeringen gemaakt van Axung. Viperar. Ung. 
Nervin. Ung. Martiat. 01. Cajlor. 01. Caryophyll. 
^c. In dit geval moeten ’er geene befchermen- 
de middelen (i) gebruikt ; maar de geneezing 
der beginnende verfterving moet aanftonds be- 
zogt worden op de reeds gemelde wyze. 

14. Zoo»het Heet Vuur verzeldis met bloed-Verzeld 
ftorting (k), om dat enig groot vat doorgeknaagd met 
of bedorven is, zal het dienftig zynhet werke-?®®^' 
lyk brandyzer te gebruiken; zynde deszelfsuit-^^°^ 
werking hier gevoegelyker en zekerder dan de 
gemeene zamentrekkende middelen (1), als dik- 
wils het groejende kwaad opftoppende, door de 
vogtigheid op te droogen, welke zig anders daar 
over verfpreiden zou. Maar wanneer ook dk, 
of de vlyming (m) verkoren word, moet meii 
zoo veel als mogely k is zorg draagen om de zenu¬ 
wen en peefen te myden. De middelen ook die 
hier op gelegd worden moeten niet zeer fcherp 
zyn, uit vrees van het Heet Vuur te vermeer¬ 
deren. Maar als dit zoort van vaten in den weg 
Jegt, en niet kan vermyd worden, moeten die aan- 

Aa 3 Honds 

(i) Defenfiva (k) Haeinorrhagh; 
(IJ Reftringentia. (m) Scarificati». 
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.ilonds doorgefneden of geheel doorgebrand wor» 
den. Gemeenelyk worden ’er opdroogendè mid¬ 
delen (n) gelegd beide boven en onder het aan- 
getafle deel, pm de verfpreiding van het Heet 
Vuur voor te komen. En de geheele geneezing 
door , moeten dienftige flaapmiddelen (o), los- 
maakende middelen (p), aderlaating, gewoone 
dranken enz. niet vergeeten worden. De vol¬ 
gende uitwendige middelen konnen insgelyks 
naar gelang gebruikt worden; namelyk Butyr, 
Amimon. Caujtic. Lunar. 01. Vitriol. O/, Tartar, per 
deliquium, Sp. Vitriol. 01. Terebinth. Ung. Apojiolor. 
Myrrh. Abrotan. Rosmarin. Hyperic^ Sal commun. 

Eindi- 15. Als het Heet Vuur(q) eindigt in koud 
geilde in yuur (r), en geplaatfb is in enige der ledemaa- 
y^y^®^*^ten ofuiterfte deelen van het lighaam-, vereifcht 
vereifchthet aanftonds de afzetting (s): waar van de ma¬ 
de heel- nier, by voorbeeld in het been, is als volgt, 
liundige ^Izqo de plaats bekwaam voor de operatie om- 
of afset- vier of vyf duimen onder de knie is, moe- 
ting. ten het vel en fpieragtig vleefch eerft digt naar 

. boven getrokken, en bezorgd worden om niet 
weder te keeren door een band van fnoeren twee 
of drie vingers breed, gaande boven het deel 
daar de operatie beoogd word. Boven deeze band 
moet eene andere lolTe gaan om te knellen, 
welke door middel van een ftok gedraaid zyn- 
de, naar believen, tot alle trappen naauw kan 
gemaakt worden. De lyder dan gevoegelyk 
gezet, en de Operateur geplaatfl zyndeaan den 
binnenkant van het lid, ’t welk door een helper 
van boven moet vaftgehouden worden, en door 
een ander onder het deel tot de operatie beoogd, 

(n' Peficcativa. (o) Paregorica. Cp) Laxantia, 
C^) (0 Sphacelus, (s} Amputate. 
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en de draaiband genoeg gedraaid zynde om te 
groote bloedftortiiig (t) voor te komen, moet 
het vleefch met eene enkele fnee of twee, van 
het been mèt het ontleedend mes gefcheiden 
worden. Het beenvlies (v) dan ook gefcheiden 
Z5mde van het been met de rug van het mes, 
zaag dan het been afzonderlyk met zoo weinig 
fiagen als mogelyk is. Maar als men met twee 
evenwydige beenen te doen heeft , moet het 
vleefch, dattulTchen beiden is, insgelyks voor 
het gebruik der zaag gefcheiden worden: Als 
dit gedaan is, kan de draaiband losgemaakt wor* 
den , om gelegenheid te geeven om naar de 
groote bloedvaten te zoeken, en de bloedflor- 
ting te bezorgen by derzelver openingen, ’t zy 
door het werkelyk brandyzer (x) , de band , 
de hegting , knoopen van koperrood daar op 
te leggen , of diergelyke. Daar na kan een 
drooge kompres van linnen, of een in brande- 
wyn gedoopt, en beflrooid met Diapfute^ op de 
ftomp gelegd worden. Maak dan de eerfte band 
}os, en trek het vel en het vleefch zoo ver als 
gy gevoeglyk kunt, over de flomp, om die te 
bedekken, en te bezorgen met de kruisfteek, 
gemaakt ter diepte van een halve of drie vierde 
duim in het vel: de draad tot dit einde gebruikt 
moet dubbeld en fterk zyn. En leg nu over de 
geheele flomp twee groote kompreffen, eerft 
gedoopt in water en azyn en opgedroogd •, en 
naderhand voorzien roet zamentrekkende mid¬ 
delen (y), een helper die met zyn hand bezor¬ 
gende. Leg daar op een pleifler van Demimum * 
of enkele Diachylon: haal ’er dan een GÜenblaaï 

A a 4 over 
(t) Haemorrhagia. (v) Perioflieum. 
Ot) Cautcrium Aftuale. (y) Adltringentia. 
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over, die eerflnat is gemaakt in wateren azyn, 
en naderhand een weinig gedroogd , en over 
alles een dwarfche lap, zeer digt, eerft bezorgd 
met een enkelde, en dan met een dubbele zwagr 
tel. En na dit alles kan die draaiband losgei- 

/ maakt 'Worden, zoo dat het gemak geeft aan 
den lyder: of die kan geheel weggenomen wor¬ 
den , na dat hy te bed gelegd is, daar hy leggen 
moet met de ftpmp enigzins opgeheven; houi 
dende een helper voor twaalf of veertien uuren, 
het verband vafl met zyn hand, om alle hevige 
bloedftortingen voor te komen: als het nodig 
gevonden word, kan de Lyder eene hoeveel¬ 
heid van bloed verliezen uit den arm, om de 
koorts onder te houden, die in dit geval ligter 
lyk opkomf, en naar gelang konnen ’er ftillem 
de droppels of een flaapmiddel (z) gegeeven wor-s 
den. In drie of vier dagen kan het verband weg*f 
genomen, en dienftige ettermaakende(a), ge¬ 
mengd met zamentrekkende middelen gebruikt 
worden. Maar by de eerfle opening, moet ’er 
een werkelyk brandyzer, of eenig kragtig bloed- 
ftempend middel (b) gereed zyn, in geval ener 
hevige bloedflorting. De affchilfering (c) van 
het been moet nu bezorgd worden, als te voren 
geleerd is; waar na de geneezing kan geëindigd 
worden, als in geval eener gemeene wond of 
verzweering (d). Als het verband llerk. aan¬ 
kleeft , kan het, wanneer men het wil weg 
neemen, losgemaakt worden door behulp van 
een fpons gedoopt in water en azyn. Als het 
koud vuur (e) buiten verwagting zal bevonden 
worden zig te verlpreiden buiten het deel, waar 

m 
(z) Opiata. (a) Digeftiva. (b) Stypticum. 
(«j (d) üicus, {ej Sphacelüs,i 
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!n de operatie gefchied is, kan het bedorven deel 
door fnyden weggenomen, of met het werke- 
Jyk brandyzer (f) verteerd worden; ’t welk de 
gemakkelykfle weg fchynt om het Heet Vuur 
te fluiten , indien wy het inwendig gebruik der 
Cortex uitzonderen. Als het gewonde deel zwelt 
of ontfleeken word na de afzetting (g), moe¬ 
ten er dienftige floovingen gebruikt worden. 
Ook worden befehermende' middelen (h) nut¬ 
tig geoordeeld , gelegd zynde boven het deel, 
daar de afzetting gefchied is, om te groot een 
invloed van bloed en vogten voor te komen. 
Een befchermend middel van dit zoort kan ge¬ 
maakt worden uit de volgende ingrediënten : 
Bolus Armena. Sang. Dracon. Flor. Kof ar. Kubr., 
Balaiifl. Nuc Cyprejf. Acet. Album. Ovor. ^c. of. 
het Empl. Defenjiv. cum fucc. kan alleen genoeg 
zyn. Het volgende word gehouden voor een 
uitmuntend zamentrekkend middel (i) in de ver¬ 
banden die men in de afzettingen gebruikt. 

k;. Piihj. Bol. Armen. Pk. Naval ad unc iv. A^ 
hes. Thur. Malikh. Sang. Dracon. ad mic j. Gypji 
line j. Pil Leporin. Corii Rafpat. aa dr. iij. Ad. cum 
q.f. Albumin. Ovor, ad debit am conjiflentiani. 

(f't Canterium Aftiiale. (g) Ampiitatio. 
(h) Defenüva. (b Reftringens. 

Aa 5 VYFDE 
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Oin- 
fchry- 
ving. 

Oor¬ 
zaak. 

Kente¬ 
kenen. 

VYFDE AFDEELING. 

B E E N-B REUKEN (a). 

i; ’Cen Been-hrnik is eene hevige en fchielyke 
JLj fcheiding der deelen vani^t been, 'welke 

met een wond verzeld zynde gezegd word za- 
mengefteld te zyn, maar anders eenvoudig. 

2. De Breuken konnen of dwarfch,langwerpig, 
of fchuinfch zyn, volgens de rigting der uitwen¬ 
dige kragt die dezelve veroorzaakt, met opzigt 
op de vezels van het been. Maar het gebeurt 
zomtyds dat eene verrotting der beenen (b), als 
in Venusziekten, een Breuk zal te weeg brengen, 
zonder dat enige uitwendige oorzaak gezien 
v/ord. 

3. De zamengeftelde Breuk is klaar voor het 
gezigt. In geval van een eenvoudige, ’t zy 
dwarfche of fchuinfche, word ’er eene onbe¬ 
kwaamheid gevonden in het deel, waar toe de 
Breuk behoort, tot beweeging, en eene mer- 
kelyke pyn, inzonderheid als het word aange¬ 
raakt ; en zomtyds zal het deel op deeze wyze 
aangetall zig korter vertoon en , dan deszelfs 
%7ederpaar. Ook kan ’er dikwils eene uitftekend- 
heid gevoeld worden omtrent het deel, en zom¬ 
tyds b^y de fcheiding zelve, of de plaats tuflchen 
het gebroken been; Inzonderheid als daar eene 
onmiddelyke zamenflemming der vezels was. 
Maar als een been langwerpig gebroken is, of 

(a) FsailuM. (b) Csries. 
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^^olgens de rigting van deszeJft vezels, zal ’er 
c>ene dikheid en onge!5^kheid van het deel ge¬ 
zien worden. 

4. 10e langwerpige Breuken zyn gemakkely-Voorts, 
ker te geneezen dan de fchuinfche; en die beide 
min bezwaarlyk dan de dwarfche. Als ’er alleen 
eén been gebroken is, word de geneezing fpoe- • 
diger verrigt dan als ’er twee teffens aangetafl: 
zyn, gelyk de kleine (c)en groote ellepyp (d), 
de fehenkel (e)en kuitbeen (f). Zulke Breuken 
die digt by de lioofden der beenen komen, zyn 
moejelyker le geneezen dan die omtrent der^ 
zelver midden komen. Als een been tot.fiukken 
vergruisd, of op veele plaatfen gebroken is, is 
de geneezing moejelyk, verdrietig, en onzeker; 
inzonderheid als het een zamengeftelde Breuk 
is. Als ’er na het zetten van een gebroken been, 
pyn, ontfteeking (g) of gefteldheid tot heet vuur 
(h) in het deel is; als de Lyder lam is, koortfig 
of ylende word, iluipen (i) krygt enz. \vord de 
ziekte gevaarlyk geoordeeld. 

5. De fpys moet in geval van Been-breuken Bevens. 
dun zyn, maar voedzaam, of heelende, en be- 
Ifaan uit geleyen, ryllnat enz. Alle vleefchfpys 
moet vermyd worden uit vrees om de koorts te 
vermeerderen. De ruft moet toegegeeven, en 
eene dienftige geftalte voor den Lyder uitgedagt 
worden, waar in hy het dragelyk en gemakke- 
ivk heeft. 

6. Als de einden der gebroken beenen eens Genee- 
zamengezet zyn, ’t welk gedaan moet worden zing det 
zoo ras als mogelyk is, na dat de kwetfing ont- 
vangen is, kan de Lyder eene matige hoeveel- gemeen. 

heid 

(c) Radius, (d) Ulna, (e) Tibia, (f) Fibula, 
(g) Inflamfflado, (b; Gangraena. (i) Gonyulfio* 
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heid van bloed verliezen door aderlaating, en 
als ’er gelegenheid is, kan ’er eenzagt purgeer¬ 
middel (k), of liever klyfteer, toegediend wor¬ 
den. In andere opzigten kan de Lyder behandeld 
worden, als in geval van een gemeene koorts. 

Manier 7. De algemeene manier om een Breuk te 
oin een herftellen , (welke wy hier by voorbeeld kon- 
heSel-^ nen onderflellen dwarfch te zyn, in het groot- 
len. fte been der voet) is deeze: De Lyder behoor- 

lyk geplaatfl zynde, houd een helper het been 
boven de Breuk , en een ander onder die, in 
zulk een trap van uitrekking, als nodig is om 
de einden van het gebroken been by malkander 
te brengen ; welke uitrekking noodzakelyk 
grooter moet zyn, hoe langer de Breuk onher- 
fteld gebleeven is. Dan vereenigt de Heelmeeller 
met zyn hand de einden de beenen juiftelyk, 
zamen, zoo dat hy die in malkander doet flui¬ 
ten , en maakt het gebroken deel glad en effen, 
waar op de pyn enigermate zal verminderen; 
en het ongefciiikte deel, vergeleken met het ge¬ 
zonde , zal zig gelyk vertonnen, en daar mede 
overeenkomen. Befmeer naderhand de dee- 
len boven de Breuk met een mengzel van azyn 
en olie van roofen; of ftoof die met het zelfde 
vogt, waar in het verband moet gedoopt wor¬ 
den , en leg een pleifter op het deel van diachy¬ 
lon of demmium ; of liever het Emplaftr. Defen- 
Jïv. cum fucc., zoo dat het zig drie of vier vinger 
ren boven , cn evenveel onder de Breuk uit- 
flrekt. Dit gedaan zynde, leg dan een kompres 
over de pleifter, welke eerft moet gedoopt en 
uitgewrongen worden in water en azyn, warme 
roode wyn, of diergelyke; waar in ook de zwag- 

(K) CathsrticiiiB, 
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tels gedoopt zynde op dezelfde wyze moeten 
uitgewrongen worden. Begin dan met een en¬ 
kele zwagtel en laat die weinige keeren rontom 
het deel gaan boven de Breuk, en hefteed het 
overige der zwagtel in beurtelings op te klim¬ 
men en neder te daalen. Neem nadernand een 
grooter, en begin onder de Breuk, en blyfop- 
kliuimende en nederdaalende als te voren, tot dat 
de geheele langte hefteed is. Zommigen ge- ' 
bruiken ook een derde enkele zwagtel, maar 
anderen gebruiken in derzelver plaats een met 
een dubbeld hoofd. Dit gedaan zynde, binden 
ze drie fpalken, of flukken bordpapier, of fchee- 
den rontom het deel, met een band; en het 
gebroken lid leggende ineene gemak kelykege- 
ftalte, bedekken zy het met een dienftige doos, 
of wieg, om het te befchermen van uitwendige 
drukking. En in deezen ftaat laat men het ge¬ 
broken deel bly ven voor den tyd van een week, 
mits dat de zwagtel nog te flap, nog te vafh is; 
’t welk gekend kan worden door het opkomen, 
en voor den dag komen van een klein gezwel 
omtrent den’derden dag na de operatie, by elk 
uiteinde der zwagtel; en door het wyken van 
dit gezwel op het drukken der vinger. De Ly- 
der zal zig ook , als de zwagtel vafl is , veel 
gemakkelyker vinden, in den tyd van twee of 
drie dagen. Als men geen gezwel ziet, is het 
een teken d^t de zwagtel te flap is; maar te 
vafl als de zwelling hard is, en verzeld met ont- 
fleeking of diergelyke kwaade toevallen. De 
fpalken konnen by gelegenheid weggenomen, 
en het deel als in het begin geftoofd worden. 
Na dat ’er een week om is na de operatie, kan 
het verband herhaald, en de zwagtel enigzins 
flapper geijiaakt worden. 

Lang- 



382 NIEUWE OEFFENING 

Lang- Langwerpige Breuken vereiffchen niet dat 
men uitrekking doet, maar de geneezing hartgt 

ken!^ voornamelyk af van het verzagten der toeval¬ 
len, een dienftige trap van drukking, en het 
gebruik van een bekwaame zwagtel. Als het 
been zeer geweken is, moet men groote zorg 
draagen in de kerllelling, dat de deelen vallen 
in hunne natuurlyke plaatfen, en bezorgd wor¬ 
den door de gebruikte zwagtel, tot dat derzel- 
ver vereeniging gemaakt is* 

Verzeld Als eene merkelyke ontffeeking de Breuk 
met ont-verzelt, moeten ’er dienllige floovingen op het 
fteekin- worden, maar als het deel ver- 

mindert of verdort, moet het dikwils geftoofd 
worden met v/arm water of wyn; leggende ’er 
elke reis op een pleifter van Paracelfus, Oxycro- 
ceiirn, enz. Als de eelt van het been ongelyk is, 
en zeer onzienelyk , of het deel onbekwaam 
maakt tot zyne behoorlyke werking , is het 
zomtyds raadzaam om het been weder te bree-* 
ken, het deel'daar toe eerfi: bereid zynde (met 
het gebruik van verzagtende ftoovingen en pleis^ 
ters) door het hol te leggen , en op eene be¬ 
hoorlyke wyze daar op te Baan. Waar na het 
weder geneezen kan worden op de gewoone wy¬ 
ze ; maar voorzigtiger dan te voren. 

Zaraen- zamengeBélde Breuken, als het beeii eens 
geitelde gezet is, op de reeds gemelde wyze, maar met 

alle mogelyke voorzigtigheid en tederheid 
moet de wond gehegt en bezorgd worden met 
Liniment. Arccei ^ Bajam. Pernv., of diergelyke; 
lontom de Breuk leggende een pleiner De~ 
minium , en daar over heen een dienflige kom- 
pres en zwagtel, met Bukken van bordpapier, 
op den afBand van twee vingeren breed vaiï 
malkander, uitgezondert in de- plaatfen der wond 

zelve j 
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zelve; en onder elk vandeezemoet gelegd.wor¬ 
den een fluk dubbeld linnen, om het deel van 
kwetzing te bewaaren; dit alles door een band be¬ 
zorgd zynde als te voren; en de flof zoo gefchikt 
zynde, dat de wond eens daags kan verbonden 
worden, zonder iets meer van die dingen weg 
te neemen, dan juifl genoeg is tot dat einde. Als 
enige fplinters der beenen in eene zamenge- 
ftelde Breuk zoo los leggen, dat ze gemakkelyk 
konnen uitgehaald worden , moeten ze wegge¬ 
nomen worden; maar in geval ze vaü: zitten, is 
het beter die aan de natuur over te laaten, en 
aanftonds voort te eaan om de toevallen te ver- 
zagten; houdende de wond open, en bezorgen¬ 
de die met iets als de volgende zalf, om de fchei- 
ding of zuivering der ftukken te bevorderen. 

9:. Terebinth. P'enet^ me ij. Cerae Fiav. Refin. 
Pini ad unc£. Pulv Arijloloch Rotund, dr. ij. Jloes. 
Myrrh. Euphorb. ad dr. j. ni.f. Unguentum. 

Als het been geheel bloot ligt, moet het voor 
de lugt befchermd worden zoo veel als mogelyk 
is; en na de herftelling, kan de handelwyze in 
dit geval dezelfde zyp, als die te voren gemeld 
is; mits dat de Breuk verfch is, en dat de lugt 
niet reeds eene verrotting in het been gedrukt 
heeft. Maar als het been dus bloot gelaaten is, 
moeten ’er geene zalfagtige middelen gebruikt 
worden die daar by konnen komen. Als het 
eind van het eene been over het ander legt, zoo 
dat de Breuk niet kan herfteld worden, moet 
het eene eind afgezaagd of weggevyld worden. 
De uitwendige middelen in zamengeftelde Breu¬ 
ken konnen in ’t algemeen dezelfde zyn met 
die in de wonden, holagtige verzweeringen (1), 
of diergelyke zyn voorgelchreevec. 

8- 

(r: Ulcas finuofum. 
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8. De Breuken in ’t algemeen , als zy tot- 

het bekkeneel behooren , worden verdeeld 
in kneuzingèn (mj, fpleeten (n), tegenfplee- 
ten (o) , fnydingen (p) , en fleekingen (q).- 
De Kneuzing, anders genoemd eene nederdrtik- 
king (r) van het bekkeneel, is een kwetzing, 
gekomen aan het zamenflel of van een, of van 
beide deszelfs tafelen, waar door een deel 
deezer tafelen kan afgefchilferd worden , of 
drukken tegen de herfenvliezen (s) , of de 
her fens zelve. Maar als het bekkeneel door 
dit middel opgeligt of verheven is in een deel, 
word het Camerofis of Verwelfzel - breuk ge¬ 
noemd. Een S'pket is een barft , gemaakt in 
een of beide de tafelen van het bekkeneel, 
door enig uitwendig geweld. Een Tcgenfpleet 
is liet voor den dag komen van deeze barft aan 
de zyde overgefteld tegen die welke de flag 
ontvangen heeft, en niet aan het deel dat de¬ 
zelve onmiddelyk ontvangen heeft. Een Breuk 
is eene geheele fcheiding van het eene deel des 
bekkeneels van de overige , door een ftomp 
werktuig. Eeile Snyding is de fcheiding van een 
gedeelte des bekkeneels door middel van een 
fcherp werktuig; maar als een gedeelte geheel 
is weggenomen , word het üitfnyding (t) ge¬ 
noemd. Een Steek van het bekkeneel is eene 
kleine doorbooring (v) deszelfs, gemaakt mee 
een fcherppuntig werktuig. De algemeene 
tekenen der Breuken in het bekkeneel zyn 
braaking , yling , dofheid (x) , blindheid, 

fpraa- 

(m) ContuTIo. (n) FilRira. (o) Contra FiiTura.. 
. (p) Incifio. (q) Pundtura. (r) Depreffio. 

(s) Menynges, Exeifio. (y) Perfoiatig. 
(x) Stupor. 

( 
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f})raakeloosheid, flaauwte , ftaipen (y) , lam¬ 
heid (z) der uiteinden , tegenwillig wegvloe- 
jen der uitloozingen (a) , bloedflortingen (b) 
uit de neus, ooren , of mond, digt fluiten der 
kakebeenen, enz. Als het een zamengeftelde 
Breuk is, kan ze dikwils duidelyk door de 
wond heen ontdekt worden met de vinger; 
want als ’er enige ruwheid of ongelykheid ge¬ 
voeld word op het bekkeneel, in een deel daar 
geen naad (c) is , mag men befluiten dat het 
een fpleet of een Breuk is. Breuken, dringen¬ 
de door beide de tafels van het bekkeneel, 
worden gevaarlyk geoordeeld ; voornamelyk, 
als de fplinters van het been fteeken in de 
herfenvliezen (d) , en de toevallen hevig en 
langduurig zyn. Als ze voortkomen van mu^- 
ketfchooten , en de herfens zelve befchadigd 
zyn , word de ziekte zelden geneezen. Het 
zelfde kan gezegd worden, als ’er eene vuile 
etterige flof of buitenvatig bloed onder het 
harde herfenvlies (e) ligt, of als de Lyder 
geen verligting gevoelt als het bekkeneel open 
ligt. De ipys moet in al deeze gevallen dun , 
verdunnende, en gemakkelyk te verteeren zyn. 
De beweeging , als men enige toeflaat, rnoep 
zeer matig zyn; en zoo ook de flaap. 

Men laat de aderlaating, ter geneezing, Genee- 
gemeenelyk voorafgaan , en het gebruik van ^ 
verzagtende purgeermiddelen (f) kan insge- 
lyks van dienil zyn , als ze naar gelang her-midde'^ 
haald worden. Dienftige middelen tegen delen, 
fluipen (g) moeten ook niet nagelaaten wor- 

ir. Deel. B b den, 

(y) Convulüo. (z) Paralyfis. (a) Excrementa. ' 
(b) Haüinorrhagia. (c) Sutura. (d; Menynges. 
(C; Dura Mater. If) Cathartica. (g) Antepileptica. 
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den. Pw/ü. de Guttet. Cinnabar. Jntitnon. Aq. 
Poeon. Comp. Aq. Cerafor. Nigr., ^c. konnen van 
nut zyn , in dienftige hoeveelheden genomen 
iyndc. 

De Heel- De uitwendige geneezing van Breuken in 
kundige het bekkeneel , vereifcht eerft eene (cheiding 
operatie hairige hiüd , om het aangetafte deel 
Breuken hloot te leggen , ’t welk gemeenelyk gedaan 
in het word door eene kruiswyze fnyding, het pan- 
bekke- ypes (h) naderhand met een fpatel , of dier- 

gelyke gefcheiden zynde. De bloedvloejing, 
die op deeze operatie zal volgen , moet ge¬ 
plempt worden door dienhige zamentrekkende 
middelen (i), na welker gebruik de panboor (k) , 
of een ander werktuig kan gebezigd worden, 

. naar maate de natuur der Breuk zal vereiflehen. 
In het doen der fnyding is het nodig de naa- 
den (1) en flaapfpieren (m) te vermyden. Als 
dit zoort van fnyding vereifcht word een wei¬ 
nig boven het ooglid , moet ze of regt of 
fchuinfch zyn, konnende de dwarfche fnyding 
hier ligtelyk eene ziekte van lamheid (n) te 
weeg brengen. Spleeten en tegenfpleeten, 
welke beide de tafels des bekkeneels doorboo- 
ren , vereilTchen de hulp der panboor, of 
konnen met de rafp (o) verwyderd worden. 
Als de toevallen een fpleet te kennen geeven, 
zonder de zaak zelve regtllreeks te openbaa- 
ren , is ’er reden om een tegenfpleet te ver¬ 
moeden. In dit geval, na dat de kruiswyze 
fnyding zal gedaan zyn, kan hetdienflig zyn ’er 
de volgende pleifter op te leggen. 

Ce- 

(h) Pericranium, (i) Addringentia. (k)* Trepanum. 
(I) Sutura. (m) Mufculus Temporalis. 
(n) ParalyCs. (o) Rafpatorium. 
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9:. Cerae Flav. Pk. Nafoal. Thtiris. Refin. Pin»' 
ad unc j. Tereb. Ven. Tacamah. Majikk. ad unc£, 
m.f. Emplajlrum. 

Als deeze pleifler van het deel genomen 
word, den dag na dat men ze daar eerfl had 
opgelegd , en enige merkelyke vogtigheid 
daar onder gezien word , in de overeenko¬ 
mende plaats van het bekkeneel , moet men 
een fpleet vermoeden. Als de toevallen na 
het gebruik der dienffige middelen nog hevig 
blyven, is ’er reden om te vermoeden, dat de 
inwendige tafel gebroken is; en in dit geval 
moet men zyn toevlugt neemen tot de pan- 
boor. In enkele fnydingen van het bekke¬ 
neel , niet verzeld met merkelyke toevallen 
van eene inwendige kwetzing , behoeft men 
geen agt te geeven dan op de wond in de huid , 
welke toegenaaid zynde , zal het gefcheiden 
been weder van zelf vereenigen , als in andere 
Breuken. Als ’er een deel der bovenfte tafel 
afgefneeden is , na dat het eens geheel ge¬ 
fcheiden is, kan de gebroken plaats gewaflchen 
v/orden met Tin£l;. Myrrh, et Jloes. Sp. Vin., 
en naderhand bezorgd worden met Linim. Ar- 
caei of diergelyke. Maar als de fnyding zig 
uitftrekt tot beide de tafels, en de Breuk groot 
is , laaten dan de beenen tot malkander ge- 
bragt, en in hunne behoorlyke geflalte ver- 
eenigd worden; waar in ze konnen gehouden 
Worden door middel van weinige fleeken, 
gedaan op zulk een afftand, dat ze plaats 
overlaaten voor de uitdry ving der Hof. Als ’er 
verfcheiden fnydingen of Breuken teifens ko¬ 
men , laaten dan de fplinterige Hukken w^eg- 
genomen , en het deel gezuiverd worden ; en 
kis beide de tafels niet doorboord zyn , ge- 

B b 2 bruik 
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bruik dan de ralp ; maar als de Breuk zig 
uitftrekt zoo wel tot de onderfte als bovenfle, 
tafel, kan de panboor gebruikt worden , als 
zulke fplinters , die op de herlènvliezen (p) 
drukken , niet door de verwydering der wond 
koiinen weggenomen worden. Voor fleeken, 
dringende alleen door de eerile tafel des bek- 
keneels , gebruik de rafp of diergelyk werk¬ 
tuig , als te voren gezegd is. Maar als beide 
de tafels doorboord zyn, en de toevallen drin¬ 
gen , moet de panboor op het midden der 
fteek gezet worden. Kn dezelfde manier moet 
gehouden worden in de zoogenaamde Came- 
rojis of verwulving, als de bovenlle tafel door 
enig uitwendig geweld gefcheiden is van de 
onderfle. In Breuken, met kneuzing van het 
bekkeneel, moet het gekneusde deel wegge- 
ralpt worden, en dan de geneezing voortgaan 
als in andere Breuken. In geval van neder- 
drukking des bekkeneels moet de panboor zoo 
digt, als met voegzaamheid mogelyk is, ge¬ 
zet worden op het gebroken been ; waar na 
het nedergedrukte deel zagtjes, en allengskens, 
met den opligter (q) moet opgeheven worden. 
En als ’er eene nederdrukking (r) gefchied zon¬ 
der Breuk, gelyk wy zomtyds vinden in jonge 
en tedere voorwerpen , moet de panboor (s) 
insgelyks tot derzelver opligting gebruikt wor¬ 
den. Als ’^er Breuken, komen onder de flaap- 
fpieren (t) , moet de wond door fnyden ver- 
wyderd worden ; de fpieren zelve, als ’t mo¬ 
gelyk is 5 vermyd zynde. Waar na het been 
geralpt, of de panboor ’er opgezet moet wor¬ 

den, 

Cp) Menynges. Cq) Levator, (r) Depreflio. 
(ï) Trepanuin. (tj Mufculi Teinpgrales. 
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den, naar maate de Breuk zig uitflrekt, of ge¬ 
oordeeld word zig uit te ftrekken tot beide, 
of alleen tot eene tafel. Maar de panboor 
moet, als het mogelyk is , nooit op de. naa- 
den (v) gezet worden , of op een afhangencf 
deel, als de herfenvliezen (x) gewond zyn; 
niet meer dan op de boezemhollen (y) der 
winkbraauwen *. Maar in andere gevallen, 
welke dezelve toelaaten, fchynt het afhangen- ■ 
de deel meefl verkiesbaar te zyn. 

Eer de operatie begonnen word, moeten de Manier 
Qoren des Lyders geftopt worden; de panboor 
dan gezet zynde op een afhangend deel , a,ls 
het raadzaam geoordeeld word , zoo dat der- 
zelver tanden de Breuk niet konnen raaken, 
en het punt vaftgemaakt/ zynde , moet de 
Operateur allengskens en langzaam voortgaan, 
het bovenfle deel des werktuigs beilierd en 
onderlleund zynde door de linkerhand, terwyl 
het gedraaid word met de regte , tot dat het 
allengskens een cirkel in het bekkeneel fnyd. 
Het middelde punt dan weggenomen , of döt 
panboor verwilTeld zynde voor een van het 
vrouwelyke zoort, welks tanden eerft met 
olie befmeerd zyn, moet de operatie vervolgd 
worden, het werktuig nu en dan wegneemen- 

B b 3 de, 

(v) Sutura. (x) Menynges. (y) Sinus. 

* Onze Schryver beoogt hier zekerlyk het boezem- 
hol tufTchen de vaneengaapende tafelen van het voor¬ 
hoofdsbeen , ’t welk Sinus Frontalis genoemd word; 
dienende , om de fnottige vogtigheid , die onze reuk¬ 
zenuwen vogtig en gevoelbaar moet houden , te be¬ 
reiden en voor een tyd te bewaaren. Dit boezemhol 
moet dan onderfcheiden worden van de boezemhollen j 
binnen in het hoofd , die een geheel ander gebruik 
hebben. 
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de, om deszelfs tanden te zuiveren , en beter 
op te merken of deszelfs beweeging in het 
bekkeneel gelyk, beflendig, en rond is. Als 
men dus voortgaande de tand des werktuigs 
zig eindelyk bloedig vertoont, is ’t een tekpn 
dat ze gekomen zyn tot de tweede tafel; ha 
welke tyd groote voorzigtigheid moet gebruikt 
worden om de herfenvliezen niet te wonden. 
Zoo ras derhalven als het geboorde deel voor 
het werktuig begint te wyken , flaak dan de 
operatie, en ligt het ronde fluk des bekkeneels 
met den opligter zagtelyk op. Dan kan, door 
middel van deeze opening, welke gemaakt is 
op een bekwaame afftand van het befchadigde 
deel , de nederdrukking , als’er enige is , ge- 
makkelyk opgeheven worden door bekwaame 
werktuigen , of de natuur der ziekte , die de 
operatie vereifclite, ontdekt worden. Maar 
daar het gebroken been niet geheel moet weg¬ 
genomen worden , oordeelt men de panboor 
beft te konnen zetten op het gezonde been, 
en ten deele op de Breuk zelve. Als de ope¬ 
ratie zoo ver gebragt is , moeten de kanten 
dés bekkeneels glad gemaakt worden, die ruw 
waren geworden door de werking der panboor. 
En als enig ftof van het been, of andere ftof, 
geduurende de operatie , vallen mogt öp het 
harde herfenvlies (z), moet dat naderhand af¬ 
geveegd worden, ’t zy met een fpons, of lint 
gewonden rontom het provet. En het zelfde 
moet verftaan worden van eene verzameling 
van ftof gemaakt onder het harde herfenvlies. 
Als ’er eene bloedvloejing op de operatie volgt, 
laaten dan de deelen gewaifchen worden met 

roode 
(z) Dura Mater. 
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roode wyn , matig warm gemaakt, waar by 
een weinig azyn kan gevoegd worden. 

Als’er geene verrotting gezien word, 2a] 
het dienftig zyn het te bezorgen met verzag- 
tende middelen (a) : maar als enig gellremd na het^ 
bloed in het deel ligt, kan ’er azyn met de an- zelve, 

dere ingrediënten gemengd worden. Als het 
harde herfenvlies verflorven is, gebruik dan 
zuiverende middelen (b) tot de verbanden; 
maar verzagtende zyn in 't algemeen raad- 
zaamer , of als geene byzondere toevallen* het 
tegendeel vereilTchen. De volgende voor- 
fchriften zyn dienftig : 

MelL Rofat. unc j. Rejin. Flav. Terebinth. 
Reenet. Sp. Vin. ad dr. ij. m. f a. Of 

R'. 01. Rofar. Tinct. Myrrh, ad uncj^. Liniment. 
Arcaei. dr. ij. Pulv. Cr oei. f er.], m. Of 

9r. Mell. Rofat. Syr. de Jbjynth. ad unc Sp. 
Vin. 01. Hyper. Liniment. Arcaei. ad dr. ij. Pulv. 
Myrrh. Sarcocoll. ad dr. j. Cr oei. f er. m. J. a. 

Deeze middelen worden geoordeeld verfchei- 
den oogmerken teffens te beantwoorden; maar 
het volgende fchynt nog algemeener , en in 
ftaat om de einden te bereiken van een etter- 
maakend (c) , vleefchmaakend (d) , zamen- 
trekkend (e) en bewaarend middel (f), teffens: 

Sp. Vin. Comm. '©j. Mell. Opt. Depurat. 
unc]. Myrrh. Aloes, addr.].^. Sarcocoll. Mafikh. 
Cr oei. ad dr. j. Sabin. PI. Centaur. Min. Hyperic. 
Rofar. Ruhr, ad dr. ij. Sacchar. Cand. Ruhr. unc]. 
Jnfunde fimul in Balneo Mariae et Colatur. adde 
Terebinth. Venet. unc ij. et fiat ope caloris folutiof. a. 

Bb 4 Een 

(a) Leniertia. Tb) Deterfiva. (c) Digeflivuin. 
(d) Incarnativum (e) Adftringens, 
(f) Praefervatorium. ^ 
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Een ftuk fyn linnen , gedoopt in zulk eene 

balzeni als deeze , en aan een draad vaftge- 
maakt z/hde, voor het gemak van uithaaien, 
kan warm op de herfenvliezen gelegd worden. 
Maar de omrrek daar van moet grooter zyn 
dan de geboorde plaats, op dat het een weinig 
gaan kan onder den rand des bekkeneels , om 
den ingang der lugt voor te komen. Het 
overblyvende deel der holligheid kan dan ge¬ 
vuld worden met droog linnen. Bezorg het 
overblyvende deel der wond met Linim. Arcaei, 
of een dienftig ettermaakend middel , over¬ 
dekkende het met een Diachylon pleifler, neder- 
gelaaten met een weinig olie van roozen , en 
bezorgende dat met een dienflig verband. Het 
verband kan eens of tweemaal daags herhaald 
v/orden , als de toevallen het vereilTchen. 
Als het harde herfenvlie-s (g) verflorven is, doe 
dan by de reeds gemelde ingrediënten Mek 
Ae^yptiac. SarcocolL Acet. Vin. Alb. Sp. CC. Sal. 
Ammon., ^c. naar believen. Terwyl het deel 
verbonden word kan de Lyder flerk adem- 
haalen , en zyn hoofd voor of agter overbui¬ 
gen , om de etter of vuile etter (h) des te be¬ 
ter uit te loozen; of het deel kan zagrkens ge- 
wafTchen worden met een fpons, of bewonde 
tentyzer, gedoopt in het volgende : 

TfC. Herb. Sabin. Centaur. Min. ad dr. ij. Myrrh. 
dr.j.J^. Coqiie lento igne in^Vin. Alb. q.f. et Colat. 

j. adde Sp. Vin. unc^^. 
Als’er weelig vleefch (i) opkomt, kan het 

weggenomen worden met Pnh. Sabin. Fraecipi- 
tat. Riibr. Alumin. Ufi., Sc. op het deel ge- 
flrooid. Maar men moet in dit geval niet lang 

aan- 
(g) Dura Mater, (h) Sanies, (ij Fungus. 
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aanhouden met korflmaakende middelen (k), 
nog die in grobte maate gebruiken , uit vrees 
om gevaarlyke toevallen te veroorzaaken. 
In andere opzigten moeten deeze gevallen 
behandeld worden op de gewoone wyze van 
Breuken en Wonden ; behoorlyk agt gegee- 
ven zynde op het deel, en de byzondere ziek¬ 
ten , ’t zy lluiptrekkingen (1), lamheid(m), of 
beroerte (n) , welke als toevallen die konnen 
verzeilen. 

9. In Breuken der neusbeenderen , moeten Breuken 

de declen boven hunne natuurlyke vlakte verhe-^^^^^*' 
ven nedergedrukt worden, en die te laag zak- been, 
ken moeten opgeligt worden door middel van 
een fpatel, of ander dienflig werktuig. En na 
de herftelling, moetende bcenengehouden wor¬ 
den in hunne natuurlyke plaats, door middel 
van een pen, befmeerd met Oï. Rofar., of dier- 
gelyke, en in de neus gebragt; het inwendige 
vlies deszelfs daar tegen befchermd zynde, door 
tuffchenvoeging van een fyn linnen lapje ront- 
om de pen gewonden. Leg daar na aan den - 
buitenkant een mengzel van Bohis Armena, poe- 
jer van roode Roofen,Drakenbloed, enz. met het 
wit van een ei, of enig ander dienftig zamen- 
trekkend middel (o), of befchermend fmeerfel, 
bedekkende het geheel meteen bek waanie pleis¬ 
ter van Deminhim^ of diergelyke. De geneezing 
deezet ziekte, als het been niet bedorven is, 
word gemeenelyk verrigt in den tyd van tien 
of twaalf dagen. 

10. Breuken van het kakebeen moeten her-Van het 
field worden door de vingers, in- en uitwendig i^ake- 

B b 5 daar 

(k) Efcharotica. (1) Convulfio. (m) Paralyfis. 
(nj Apoplexia. (o) Reüringens. 
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daar op gezet; hoewel deeze alleen zomtyds 

. niet genoegzaam zynde tot dit einde, bellieren 
twee helpers de beweeging des hoofds, zoo dat 
ze eene bekwaame uitrekking veroorzaaken , 
terwyl de Operateur de breuk herllelt. Als het 
onderlte kakebeen gebroken is, moet het, als 
het herfleld word , opgefchort gehouden wor¬ 
den door middel van een dienllige band, of 
andere uitvinding. In ’t algemeen oordeelt men 
dat de geneezing hier van gefchieden kan in 
twintig dagen. 

Van het II. Breuken van het fchouderbeen (p), wor- 
fchou- den herfleld op de gewoone of gemeene wyze; 
derbeen. behoorlyke trap van uitrekking ge¬ 

maakt zynde, en eene beweeging, beide voor 
en agterwaarts; ’t welk insgelyks moet herhaald 
worden op eene zagté wyze na het tweede ver¬ 
band ; anders zullen de peezen in het gewrigt 
der elleboog zig ligtelyk zamentrekken , zoo 
dat ze de natuurlyke uittrekking des arms moe- 
jelyk maken. In de tyden tuflchen de verban¬ 
den, moet de arm gebogen, en gedurig tegen 
de borfl gehouden worden, gelyk na de aderlaa- 
ting gemeenelyk bevolen word. De zwagtel 
dienflig in dit geval, is dezelfde met die in an¬ 
dere gemeene Breuken vereifcht word. In ’t 
algemeen oordeelt men dat de geneezing hier 
van gefchieden kan in vier en twintig dagen. 

Derfleu' Breuken der fleutelbeenen (q) worden 
telbee* herfleld door een helper te zetten agter den ly- 
nen. ^Jer, wiens werk moet zyn hem te rug te trék¬ 

ken , en met zyn knieën voorwaarts te flooten, 
terwyl de Operateur de Breuk befliert, en de 
beenen in hunne natuurlyken flaat brengt; waar 

in 
(p) Os Humeri* (q) Claviculae. 
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in zy moeten bez£)rgd worden met een verfter- 
kende pleifter, enz. 

13. Breuken der fchouderbladen (r), komen- Der 
de digt by de plaats daar zy zamengevoegd 
met het fchouderbeen , wmrden herfteld 
den arm fterk uit te rekken , terwyl de lyder 
vaftgehouden word ; waar na het been moet 
herfteld, en een verftèrkende pleifter er op ge¬ 
legd worden. Maar als het been zeer verbryzeld 
is, moet men zig eerft toeleggen, door middel 
eener dienflige opening, de fplinters uit te haa¬ 
ien die gemakkelyk willen voor den dag komen, 
laatende de overige aan de natuur over. De tyd 
tot geneezing deezer ziekte vereifcht is niet be¬ 
paald , maar loopt dikwils niet verder dan veer¬ 
tig dagen. 

14. In Breuken van het Spaekbeen(s) of EI-Van het 
lepyp (t) , moet de arm uitgerekt, en het deelSpaek- 
als gewoonelyk herfteld worden. De geneezing 
eener Breuk in de ellepyp, vereifcht gemeene- 
lyk meer tyd dan een Breuk van het fpaekbeen. 
In beide de gevallen , moet de arm tegen de 
borft gehouden worden na de herflelling, en nu 
en dan naar boven en beneden eene zagte be- 
weeging gemaakt wmrden, als in geval van een 
Breuk des fchouderbeens. De tyd tot de genee¬ 
zing gefchikt is gemeenelyk dertig dagen. ^ 

15. Breuken van het borftbeen (v) worden Van het* 

verzeld met eene ongelykheid van het deel, 
welk wykt voor de drukking der vinger. De 
lyder word ook gemeenelyk aangetaft met hoelf, 
kortademigheid, en zomtyds met bloedfpuwing. 
Ter herflelling is het gemeen den lyder te leg¬ 
gen op een tafel, met zyn aangezigt naar be¬ 

neden , 
(r) Scapulae, (s) Radius, (t) Ulna, (v) Sternum. 
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necien ; beide zyne armen tdFens uitgeftrekt 
zynde: door welk middel, door eene dienffige 
drukking geholpen, de deelen rontom de borll 
verwyderd zullen worden, en inzonderheid het: 
borfhbeen , zoo dat het mogelyk deszelfs her- 
ftelling zal ukwerken; naderhand word ’er eene 
verflerkende pleifter van Oxyoroceum op gelegd, 
en het deel warm gehouden. 

Der Rib- lö. In zulke Breuken der ribben , als naar 
buiten uitfteeken , moet men eene gelykheid 
der deelen zoeken door middel van drukking, 
en een matig gezwagtel. En voor het opleggen 
van eenige pleifler , kan het dienflig zyn de 
inademing in eene grooter maate te gebruiken 
dan de uitademing. Maar als de rib naar binnen 
gebroken is, moet men een tegenftrydig beleid 
houden, en de uitademing meer gebruiken dan 
de inademing. Waar na de lyder kan gelegd 
worden met zyn gezonde zyde op een bultige 
plaats, door welk middel de gebroken rib eniger¬ 
mate zal opgeligt worden. Zommigenraaden in 
dit geval het opleggen van een fterk kleevende 
pleifter, om die in eens met kragt voort te haa¬ 
ien , om het deel der rib dat ingezakt was op 
te heffen. Als de Breuk door iets van dit zoort 
herfleld word, word ze gemeenelyk geneezen 
binnen twintig dagen. 

Breuken 17. Als het ruggemerg (x) in de Breuken 
der wer- wervelbeenen (y) befchadigd is , word de 
nen zelden herfleld; inzonderheid als de ziek¬ 

te verzeld is met beroerte (z), geraaktheid (a), 
opflopping van water, of diergelyke. Anders 
zegt men dat eene eenvoudige Breuk der Wer¬ 
velbeenen fpoedig geneezen word door eene 

i:it- 
(x) Medulla Spinalis, (y) Vertebrae. 
(z) Apoplexia. (a) Paralyfls. 

L 
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uitrekking in tyds gebruikt: gelyk gemeenelyk 
geloofd word in die byzondere Breuk der zel- 
ven, ’t welk wy gemeenelyk het breeken van 
den hals noemen: ten zy dit niet meer dan eene 
verftuiking (b) is, welke evenwel niet gemak- 
kelyk gebeuren kan. Maar als de wervelbee- 
nen zoo aan fluk gebroken zyn, dat de fplin- 
ters derzelven het merg of de byliggende dee» 
len prikkelen of wonden , moet ’er aanflonds 
eehe opening gemaakt worden, om die uit te 
haaien, als zy redelyk gemakkelyk willen voor 
den dag komen. Daar na moet de wond open 
gehouden worden, om de affcheiding der ove¬ 
rigen af te wagten, of te zien of zy weder ver- 
eenigen willen. Als ’er niets ongeregeld of bui¬ 
tengewoon in dit geval gebeurt, word de ge- 
neezing geoordeeld te gefchieden in omtrent 
twintig dagen. 

18. Breuken van het flaartbeen (c) worden Van het 
lierfteld door de vingers in den aars te bren-^aart- ^ 
gen, en bezorgd door eene bekwaame geilalce^gg^®‘^^^ 
re beveelen, en door het uitwendig gebruik van 
zamentrekkende middelen (d), enz. Op gelyke 
wyze moeten de Breuken van het heilig been 
(e) herfleld worden, zoo ras als mogelyk is, 
uit vrees van het groote nadeel, dat door uit- 
llel kon toegebragt worden aan de talryke ze¬ 
nuwen en merkelyke vaten van dat deel. 

19. JBreuken van het dyebeen (f) moeten be-Van het 
hancleld worden als die van het fchouderbeen(g). dyebeen. 

Maar dit been natuurlyk van een kromme figuur 
zynde, kan men ligtelyk deszelfs buiging, of 
holligheid en bultigheid voor eene Breuk nee- 

men. 

(b) Luxatlo. (c) Os Coccygis. (d) Adflringcntia. 
(e) Os Sacrum, (f) Os Femoris. (g) Os Humeri. 
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men. De geneezing hier van kan verrigt wor¬ 
den in dertig dagen. 

20. Breuken van de kniefchyf (h) zullen zom- 
tyds eene geduurige kreupelheid veroorzaaken, 
inzonderheid als ze dwarfch zyn. Als ze lang¬ 
werpig komen, moeten ze herfteld worden als 
andere Breuken, en bezorgd worden door een 
dienhiig verband, wordende de geneezing ge- 
meenelyk geëindigd in twintig dagen. Maar als 
de Breuk dwarfch is, dan belet de werking der 
fpieren (i), in het deel ingeplant, de vereeniging 
van het been. 

21. Breuken van het Scheen- (k) en Kuit¬ 
been (1) vereifichen geheel dezelfde behandeling 
met die van het Spaekbeen (m) en Ellepyp (n). 
En op gelyke wyze moeten de Breuken in de 
beenen der Vingers en toonen herfteld en bezorgd 
v/orden. 

ZESDE AFDEELING. 

O N T W R. IG T I N G E N (a). 

I. T^E Uit-vjiyking ^ anders Ontwrigdng (b) ge- 
JL..-' noemd, is het fchuiven van het hoofd 

eenes beens uit zyne eige natuurlyke verblyf- 
plaats in eene andere plaats. 

2. De Ontwrigtirgen konnen voortkomen van 
uit' of inwendige oorzaaken, als vallen, ftooten 
enz., verllapping (c) of verteering (d) der ban¬ 

den, 
Ch) Pntella. (i) Mufculi. (k) Tibia. (1) Fibuia. 
(m) Radius, (n) ülna. (a) Luxatio. 
(b) Dislocdtio. (c) Relaxatio. (d) Corroiio. 
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den (e) enz., welke alleen ten deele zynde, of 
het hol des hoofds van enig been maar in eene 
plaats verteerende, en niet overal, veroorzaakt 
^tgeen Subluxatio of Verfluiking genoemd word. 
Zomtyds brengen de kinderen verfluikte gewrig- 
ten in de wereld met zig, ’t zy van eene kwaa- 
de figuur der deelen, kwetzingen gekregen door 
de moeder , of in den tyd der verloffing toe- 
gebragt. 

3. De Ontwrigtingen worden gekend uit een Kentekc- 
gezwel of byzondere uitpuiling des hoofds van nen. 
het gefcheiden been , door opheffing van het vel 
en fpieragdg vleefch boven deszelfs natuurlyke 
vlakte , en een deel niet gefchikt om dat te 
ontvangen; en eene holligheid of inzakking in 
de plaats, V’-aar uit het gefchoven is, door het 
gevoel te merken. Als ’er eene volkomen Ont- 
wrigting is, word het lid daar het been toe be¬ 
hoort korter gemaakt; in tegenftelling van het 
geen gebeurt, als de band alleen verflapt, of 
te veel opgelpannen is. De beweeging van het 
deel is ook gebrekkig / en de lyder gevoelt eene 
grootepyndaar in. De plaats ook daar defchei- 
ding der twee beenen, te voren vereenigd, ge- 
fchied, is zomtyds dikker dan natuurlyk; gelyk 
wy vinden als het fleutelbeen (f) gefcheiden is 
van het fchouderblad (g), enz. Ontwrigtingen 
(h) der groote beenen zyn dikwils verzeld met 
eene lammigheid (i) der ledemaaten. 

4. De Ontwrigtingen worden gemakkelyker Voortc^ 
herlfeld in kinderen, en die van een fiap gefiel kenen. 
<ies lighaams zyn dan in anderen ; hoewel de 
beenen na de herftelling dan met meer moeje- 

lykheid 

(e) Ligamenta. (f) Clavicula, (g) Scapula, 
(h; Luxatio. (i) Paralyfis. 
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lykheid hunne plaats .neemen. Als een kind ge¬ 
boren is met ontwrigtte beenen, of lang gellaan 
heeft in de Lyfmoeder, is het geval gemeene- 
lyk zeer moejelyk te geneezen, gevaarlyk, en 
word zomtyds ongeneelTelyk. Oudeontwrigtin- 
^en zyn zeer moejelyk te herllellen , en wor- 
•den nauwlyks oit met een goeden lütflag aaii- 
getafl. Eene Ontwrigting der wervelbeenen (k) 
in den hals, digt by het hoofd, is fchielyk doo- 
delyk, ten zy ze aanhonds herfteld word. Die 
der laager wervelbeenen zyn gevaarlyk, en de 
geneezing onzeker. In ’t algemeen vermeerdert 
het gevaar en de moejelykheid de Ontwrigtin- 
gen verzeilende, naar maate de toevallen drin¬ 
gen en verouderd zyn, gelyk pyn, ontfleeking 
(1), verflerving (m), enz. 

5. De fpys moet in geval van Ontwrigtingen 
gemeenelyk dun zyn. De ruft moet toegegeeven, 
en het aangetafte deel zoo veel mogelykis , van 
alle zoort van beweeging onthouden worden. 

6. Alle Ontwrigtingen moeten zoo ras als mo- 
^gelyk js herfteld worden; waar na het dienftig 
kan zyn te gebruiken aderlaating, en flaapmid- 
delen(n)naar maate de toevallen het vereilTchen, 
om voor te komen koorts, ftilftand van bloed 
in het deel, en de ruft te bezorgen. Maar als 
een been lang ontwrigt geweeft is, of optftee- 
king en zwelling op het deel gezien worden , 
moeten ’er cerft verzagtende ftoovingen of pap¬ 
pen op gelegd worden, om de herftelling ge¬ 
mak kelyker en draagclyker te maken. Alle her- 
ftellingen gefchieden of door de hand alleen, 
of door werktuigen, gelyk als katrollen, of an¬ 

dere 

(k) Vestebra. (I) Infiammatio. 
(m) Mortificatio. (n) Qpiata. 
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dere by de hand zynde werktuigen. De uitrek-; 
king is voor af noodzakelyk, als in geval van 
Breuken (o). In de werking moet men groote 
zorg draagen om de fpieren (p) of beenen niet te 
verdraaijen, en zoo veel geweld niet te gebrui¬ 
ken 5 dat men de zyden breekt van de pan of hol¬ 
ligheid , die het hoofd van het ontwrigte been 
ontvangen moet; ’t welk een ongeneeffelyk ge¬ 
val kon worden, en een been nalaaten, dat in 
elke drajing ligtelyk uit zyne holligheid uit- 
flipte. Als de lyder na de werking gemakkelyker 
is, en het aangetafte lid naar zyn wederpaar ge- 
lykt, met betrekking tot de langte, dikte, enz. 
Als de beweeging eniger maate aan het deel 
herfleld is j en het hoofd des beens gehoord of 
gevoeld word te gaan in zyne holligheid, kon- 
nen wy befluiten dat de herllelling gefchied is. 
Daar na gaat de Operateur voort om de toeval¬ 
len te verzagten, als ontfleeking en pyn, door 
dienftige ftoovingen of diergelyke, en bezorgt 
het tegen inftorting door verfterkencle pleifters, 
en een bekwaame kompres en verband, als in 
geval van Beenbreuken. En dit is de gemeene 
manier om Ontwrigtingen (q) in ’t algemeen te 
behandelen. 

7. Men zegt dat ’er een zoort van Ontwrig-O^^'^^'jg' 
ting komt in het bekkeneel,als de naaden (r) niet 

vallen in, of fchuiven over malkander; welk;tgjjeeï. 
geval te voren overwogen is onder de ziekten 
der kinderen , maar enigzins moejelyk om te 
geneezen, anders dan door eene onmiddelyke 
kragt, waar door zy konnen verdeeld , en na¬ 
derhand afzonderlyk gehouden worden door 

II. Deel. C c het 

(ó) Frafturai . (p) Mufculi. 
(q) Luxatio. \ï) Sutura. _ 
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het gebruik van een dienftige kompres eö 
verband. 

Van het 8- De Ontwrigting van het onderfte kakebeen 
onderlte komt zomtyds van flerke aanvallen van lacchen 
kake. geeuwen, zoo wel als van uitwendige kwet- 

zingen; waar door het geheele kakebeen naar 
voren geftooten zynde, de onderfle ry der tan¬ 
den gefchoven word over de bovenfte lip; wor¬ 
dende de flaapfpier (s) op dien tyd flyf. In dit 
geval kan de lyder niet zwelgen, fpreeken, nog 
zyn mond fluiten. Als alleen het eene eind des 
kakebeens ontwrigt is , word deszelfs voorlle 
deel alleen naar de eene zyde gefchoven, bly- 
yende het andere onbewogen. De geneezing 
daar van is gantfch niet moejelyk, als ze tydig 
ondernomen word; maar als ze lang word uit- 
gefteld, konnen’er kwaade toevallen, gelykals 
geraaktheid (t) enz. komen. Ter herflelling moe¬ 
ten de duimen aanflonds gelegd worden in des 
lyders mond ; terwyl met de vingers aan den 
buitenkant, de dienftige beweeging tot dat ein¬ 
de gemaakt word. In den tuftchentyd konnen de 
Ilaapen (v) geftoofd worden met verzagtende 
mengzels of fmeerzels; en het deel na de her- 
ftelling geftoofd worden met een mengzel van 
olie van roofen, azyn, of het wit van een ei. 
Als het kakebeen alleen aan eene zyde ontleed 
is, moet het gerigt worden naar den kant daar 
tegen over , op dé reeds gemelde wyze; druk¬ 
kende dan hetontwrigte deel nederwaarts, zoo 
doe eene matige uitrekking, waar na het hoofd 
des beens, door het voorfte deel op te ligten, 
zal moeten vallen in zyne holligheid. Maar als 

he^ 
(s) Mufculus Temporalis, (t) Paralyfl^ 
{vj Tempora, 
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het kakebeen zig zwak mogt vertoonen na da 
herflelling, kan het door een dienftige band 
gemakkelyk onderfleund worden. 

9. Als het fchoLiderbeen (x) haar beneden Van hec 

ontleed is , kan het harde en ronde hoofd des Ichoa- 
beens gevoeld worden in den okfel; de elleboog 
des lyders zal hangen van zyne zyde, en de an¬ 
dere gemeene toevallen eener Ontwrigting zyn 
klaar. Deeze Ontwrigting word zelden zoo wel- 
herfteld, dat het gebruik des arms geheel vry 
en gemakkelyk blyft. Als dit geval voortkomt 
van eene verflapping (y) der peefen (z), ver¬ 
magert het deel gemeenelyk. De manieren vaii 
herftelling zyn hier verfcheiden. 

L In kinderen, en menfchen van een tederVer- 

geftel, is het zomtyds genoeg het been eerih 
iiaar voren te brengen, dan naar boven, en dat j-en van 

- eindelyk te laaten fchieten in zyne holligheid, herftei- 

11. Maar ’t word voor zekerder manier ge- hng. 
houden den lyder op den grond te zetten , met 
een helper zittende digt tegen zyn rug; den arm 
dan uitgerekt zynde, moet een ander helper 
zig plaatfen aan den buitenkant des elleboogs,, 
terwyl een derde zyn hand fterk onder den okfel 
houd, om den Operateur het voordeel te geeven 
van het als met een onderfteunde handfpaak' 
te herftellen. Want nu de helpers allen zamen 
te werk gaan, drukt de eerfte het fchouderblad 
(a) naar beneden, de tweede zet zyn knie aan 
den buitenkant van den elleboog, om die vaft 
te houden, en de derde houd zyne hand, meC 
de vingers toegeflooten, in den okfel, terwyl 
de Operateur den arm des Lyders Herik naar do 

Cc 2 hand 

fx) Os Humeri, (y) Relaxatio. (z) Tendo. 
(a) ScapuU. 
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hand drukt; zoo dat het ontwrigte been voor¬ 
waarts gedreven, en met zyn hoofd enigzins 
ppgeligt word boven 'de ontvangende hollig¬ 
heid, en op den zelfden tyd een weinig te rug 
gedreven word door de werking der Ipieren (b), 
waar door het met des Operateurs hand gemak- 
kelyk herfteld word. 

III. Maar eene nog gebruikelyker en goed¬ 
gekeurde wyze is den Lyder te zetten op den 
vloer, zittende de Operateur regt tegen over 
hem, en een helper zittende agter den Lyder, 
en vafthoudende de twee einden van een Iher- 
ke band , behoorende tot een bal vaftgemaakt 
onder het hol des arms, om dat digt te hou¬ 
den. De dingen dus gefchikt zynde, houd de 
Operateur met beide zyne armen den ontleed¬ 
den arm valt, en zet zyn hiel in den oxel; 
een ander dan de andere hand vattende, en 
die naar beneden flootende, drukt de Opera¬ 
teur in den tuffchentyd het been in deszelfs 
holligheid. 

IV. De vierde manier beflaat in het gebrui¬ 
ken’ van een ladder , welke behoorlyk vaft- 
gemaakt zynde , klimt de Lyder enige fporten 
daar op, zoo dat beide zyne armen rontom 
leunen over derzelver top , welke met een 
kleed bedekt is; terwyl een helper aan de 
andere zyde de eene hand vaft houd , en een 
ander de andere , welke zy zeer vaft houden, 
en in den tuflchentyd laat de Lyder zyn voet 
glyen van de ladder, door welk middel de Ont- 
wrigting(c) herfteld word. 

V. Daar is eene vyfde wyze, waar in de 
Lyder ftaat op een laage ftoel, leunende met 

den 
(b) Mufculi. (c) Luxatio, 
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den ontleedden arm over een anders fchouder, 
die op dien tyd hem fterk by de hand houd, 
en den arm buigt naar zyn borh:, waar op de 
ftoel fchielyk weggetrokken word onder des 
Lyders voet, herftellende de zwaarte van zyn 
hghaam in die fchudding de Ontwrigting. 

VI. De laatfte wyze, daar wy van fpreeken 
zullen , vereifcht de hulp van een bekwaame 
ftok of ander fteunzel, met een ronde iiitftee- 
kende knop, van zulk eene hoogte, dat ze juis- 
telyk kan gezet worden onder het hoofd van 
het ontleedde been. Deeze flok vaftgemaakt, 
en door de helpers onderfteund zynde, ruft de 
Lyder met zyn arm daar over , met het uit- ’ 
fteekende deel onder het hol van zyn arm, 
’twelk daar fterk tegen aangedrukt word door 
een helper , trekkende zyne armen naar de 
ribben toe ; in den tuflèhentyd drukt de Ope¬ 
rateur , die agter hem ftaat, het fehouderblad 
neder, en bezorgt het hoofd des beens in des- 
zelfs hol. Zommigen gebruiken een katrol tot 
dit einde. 

10. De Ontwrigdngen des Elieboogs 
konnen komen of voor- of agterwaarts, of 
uit- of inwendig ; zomtyds volgt het Spaak¬ 
been (e), ’t welk gefchiedende, word door het 
gevoel ligtelyk gemerkt. Als de Ontleedding 
voorwaarts komt, word de arm korter ge¬ 
maakt , en kan niet geboogen worden, de uit¬ 
puiling is uitwendig , en de holligheid inwen¬ 
dig. Als ze agterwaarts is , kan de arm niet 
uitgeftrekt worden ; en de andere toevallen, 
even gemeld , komen in eene tegenftrydige 
order. Om deeze te herftellen, moet ’er eene 

C c 3 zeer 
(d) Cubitus, (e) RadiUj^ . 
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^eer flerke fchuinfche uitrekking gedaan woi?? 
den; wordende een dikke kompres gelegd in do 
ïsuiging des elleboogs / en daar over een zwagt 
tel in de gedaante van een riem met een ftyg- 
beugel. Geduurende den tyd dat de uitrekking 
gedaan word , zet de Operateur zyn voet in 
de ftygbeugel, waar door, en door zyne handen, 
hy de Ontwrigting herflelt. In jonge menfchen, 
en die van een teder geitel zyn, daar de Ontr 
wrigting nog verfch js, kan de hulp der hand 
alleen tot dit einde genoeg zyn, gelyk ook in 
andere gevallen van Ontwrigting in den Elle¬ 
boog of Ellepyp. 

Van de H- Als de Ontwrigtingen der Wervelbee- 
Wervel- nen (f) van den hals uitwendig komen, moe- 
feeenen herfteld worden door den Lyder met 

' zyn rug zoo laag als mogelyk is te zetten, en 
met de knieën te drukken op zyn fchouder, 
terwyl ’er een zagte uitrekking gedaan word 
door beide de handen gelegd op des Lydersi 
hoofd ; zoo dat de Wervelbeenen door dit 
middel herfteld worden. En om de uitwendi¬ 
ge Ontleeddingen der Wervelbeenen des ruga 
te heritellen , moet de Lyder gelegd worden 
op zyn buik, terwyl’er eene dienitige uitrek¬ 
king gedaan word door twee helpers, de een 
boven, en de ander onder de Ontwrigting, 
beide met de hand^, of door middel van een 
bekwaame band met katrollen. 

Der 12. De Ontwrigtingen der Voorhand (g) kon- 
Voor- nen zoo verfcheiden zyn als die des elleboogs, 

maar die het allergemeenft komt is voor¬ 
waarts. Zy konnen alle op dezelfde wyze ge¬ 
kend worden als die des elleboogs, eene be» 

hoQ?* 
^f ) Vertebra, (g) Carpus. 
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hoorlyke opmerking gedaan zynde op de ver- 
fcheidenheid der plaats. Om een Ontwrigting 
der Voorhand die voorwaards is te herltelJen, 
zoo leg de hand op een tafel of andere be- 
hoorlyke plaats , met derzelver binnenkant 
naar boven ; dan kan het eind des beens, 
door middel van uitrekking , en eene matige 
drukking , in deszelfs holligheid gelchooven 
worden; daar het door een dienftig verband, 
enz. moet bezorgd worden. Op gelyke wyze 
konnen Ontleeddingen der agterhand (h) en 
agcervoet (i) herfleld worden. 

13. Het Dyêbeen (k) word dikwils naar Van hdï 
binnen ontleed, zomtyds uitwendig en voor- 
waarts, en maar zelden agterwaarts. In 
val van eene inwendige Ontwrigting (1) des¬ 
zelfs, word het been der zyde daar ze komt 
korter dan het andere; ên het hoofd des beens 
puilt uit digt by de liefchen. Als het uitwen¬ 
dig ontleed is , worden de voet , enz. naar 
binnengekeerd. Als het voorwaarts is, komt 
*er eene opftopping van water , de liefchen 
zwellen , en de billen vertoonen zig gerim¬ 
peld ; het been 'word met moeite bewoogen, 
en de dyè' blyft mèefl van dezelfde dikte mêt 
de andere. Dit zoort van Ontwrigting zal zig 
zomtyds by trappen herilellen; maar dan mis- 
fchien verzeld zyn met een kleine trap van 
lamheid (m) geduurende het leven. Als de 
Ontwrigting agterwaarts komt, kan het been 
niet uitgeftrekt worden, nog de hiel verdraa- 
gen om den grond te raaken , wordende de 
dyë korter dan gewoonlyk ; men gevoelt eene 

Cc 4 hoi- 

(h) Metacarpus, (i) Metatarfus, 
■ (kj Os Fenioris. (1) Luxatio. (m) Paralylis. 
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holligheid in de liefchen ; en kan een uitpui* 
Jing merken in de billen , daar het hoofd des 
beens geplaatll: is. De pyn en andere toevah 
len zullen gemeenelyk verdwynen, hoewel het 
dyëbeen niet herfleld is ; de Lyder zal evenr 
wel lam blyven , en het lid van weinig ge¬ 
bruik zyn. En zelfs na deherftelling, ten zy de 
Lyder jong is , en de Ontwrigting verfch, 
word de geneezing zelden volkomen , ten zy 
de Lyder voor een langen tyd in zyn bed ge-- 
houden word, zonder enige merkelyke bewee'-- 
ging te gebruiken; want als het been nedei> 
waarts hangt, of ’er de minfte beweeging is, 
valt het hoofd des beens gemeenelyk uit de 
holligheid. Als de Ontwrigting verfch is, de 
Lyder jong , en van een teder geftel des lig^ 
haams, laat ’er dan eene matige uitrekking 
paar de gezonde zyd» gedaan worden , door 
twee helpers , ftaande de een boven, en de 
ander onder, de Ontwrigting.; drukkende dan 
fchielyk des Lyders knie opwaarts naar zyn 
buik , kan het hoofd des beens op den zelfden. 
tyd te rug gedrukt worden in het bekken 
of holligheid. Maar in flerke geflellen , daar 
de Ontwrigting langduurig ge wee ft is, kan de 
Lyder gelegd worden met zyn rug vlak op 
een tafel, overdekt met kuftens, en hebbende 
in haar midden een fterke houte pen, of dier^ 
gelyke , om gerigt te worden naan het deel 
der liefeh , tegen ’t welk men drukken moet, 
een dik kuften daar tuflchen beiden gelegd 
zynde. Twee helpers dan de dienftige uit¬ 
rekking doende, trekkende de een den Lyder, 
onder het hol des arms, en de ander een wei¬ 
nig boveli de knie van de zelfde zyde, maar 
fchuinfchs naar het aangetafte been , zal het 
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hoofd des beens door dit middel in zyn plaats 
gedrongen worden. Maar als de handen al¬ 
leen niet genoegzaam zyn tot dit einde, wind 
dan een fterke zwagtel twee- of driemaal ront- 
om een dikke kompres, welke gelegd zynde 
op het hoofd des beens, en vaftgemaakt aan 
een touw, loopende in een katrol, kan, ter- 
wyl de uitrekking onder handen is, fterk ge¬ 
maakt worden om het hoofd des beens te her- 
ftellen. Als de Ontwrigting.voorwaarts komt; 
de Lyder dan gelegd zynde op de niet aangetafle 
zyde, moet ’er eene fterke uitrekking gedaan 
worden tot derzelver herftelling , welke met 
de handen kan gedaan v/orden. Maar als ze . 
agterwaarts komt, moet de Lyder liggen op 
zyn aangezigt, terwyl het been, door middel 
eener flerke uitrekking, en drukking der hand 
of knie, vry raakt in zyne holligheid. 

14. Als ’er eene Rib ontleed is , en on- Der 
herlleld blyfc voor enigen merkelyken tyd ,• Ribben, 
veroorzaakt het gemeenelyk hevige toevallen, 
en zomtyds den dood zelf , inzonderheid als 
het oncwrigte eind zig naar binnen keert. 
Als de Ontwrigting op deeze v/yze komt, 
moét de Lyder opgehangen worden met zyne 
armen over den top van een deur , en zoo 
moet de rib herlleld worden. Maar als de rib 
naar beneden verlluikt is, moet hy zitten in 
eene bukkende gedalte , met zyne handen op 
de knieën , geduurende den tyd der herllel- 
ling. Als het ontleedde eind zig naar bin¬ 
nen keert, kan het ligt doodelyk worden , 
ten zy het door middel van kopglazen, klee-? 
vende pleilters , of diergelyke , op het deel 
gezet, kan herlleld , of naar buiten gedrukt 
^ordien. 

Cq S ï5*Ver- . 



Van het 
Heilig 
been. 

Knie. 
fchyf. 

En En¬ 
kel. 

Gnt- 
wrigtin- 
gen van 
Rapheid 

410 NIEUWE OEFFENING 
15. Ontwrigtingen van het heilig been (n) 

moeten herfteld worden door de vingers der 
eene hand te brengen in den aars, en de nood- 
zakelyke beweegingen aan het deel te geeven 
met de andere, uitwendig, naar maate de na¬ 
tuur van het geval zal vereiflchen. 
. 16. Als de Knielchyf (o) naar beneden onN 
wrigt is, kan de Lyder door overeind te ftaan 
die in zyne plaats herflellen. Maar beide dit 
en andere gevallen der knie vereiflchen geene 
byzondere befliering , verfchillende van het 
geen van de Ontwrigtingen in ’t algemeen ge^ 
zegd is. 

17, De Enkel is vatbaar voor vier zoorten 
van Ontwrigtingen. Als de Ontwrigting naar 
binnen is , draait de zool der voet naar bui¬ 
ten ; en anders om; als ze voorwaarts is, word 
de pees van Achilles (p) , of groote pees der 
hiel, flyf, en de voet fchynt gekrompen te 
zyn. Als ze agterwaarts is, Ichynt de hiel 
naar dien weg getrokken te worden , en de 
voet vertoont zig langer, Deeze moeten her- 
fleld worden door uitrekking, gelyk andere 
Ontwrigtingen; waar na de Lyder in zyn bed 
moet geho\iden worden voor een maand of 
zes weeken, om eene wederinflorting voor 
te komen. 

18- Behalven de Ontwrigtingen tot hier toe 
overwoogen , is ’er eene byzondere zoort, 
voortkomende van flapheid (q) , welke ge^ 

‘meenelyk alleen ten deele is , en gewoonelyk 
voortkomt van inwendige oorzaaken , als En- 
gelfche ziekte (r) in kinderen , koningszeer, 

ge' 

(n) Ós Sacrum, (o) Patella. 
Cp) Tendo Acbilli^ (q) Lazitas. (r) EacbUi#» 
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gezwellen komende aan de hoofden der bee- 
nen, verzweeringen (s), enz. Dit zoort van 
Ontwrigting (t) wor^ gekend uit het gemak 
waar mede zy herfteld worden , of de moeje- 
lykheid waar mede zy gehouden, of de bee-r 
nen in hunne plaatzen bewaard worden. Hec 
deel, aan zulk eene Ontwrigting onderhevig, 
is eer zwak dan pynelyk, de beweeging word 
enigermate daar in verloeren ; men gevoelt; 
eene holligheid rontom het gewrigt, als het 
been niet naar een der zyden gebogen is , en 
door den tyd vermagert het lid gemeenelyk, 
De genezing van.deeze zoort van Ontwrigting 
is onzeker, inzonderheid als ze langduurig is, 
of verzeld met verzweering, lamme ziekten, 
verrotte beenen , of diergelyke. Zulke in- 
v/endige middelen worden hier vereifcht, 
als flrekken om het bedorven geflel te verbe¬ 
teren, of de bytendheid der zappen wegnee- 
men, welke de ziekte veroorzaakt. Geduu- 
rende het gebruik daar van , konnen ’er ver- 
zagtende floovingen, pappen, enz. op gelegd 
worden, om eene losmaaking (v) of door- 
waafieming (x) te veroorzaaken van het vogt, 
dat de banden (y) , gewrigten , of peezen 
aantal!:. De middelen, in dit geval dienftig, 
zyn die van het zamentrekkende zoort; gelyk 
Bolus Armen, Acet. Balaufi. Bacc, Myrt, Nuc. Cy- 
frejf. Sang, Dracon, Album. ovl. Oh Rofar. Rubt\ 
Camphor. Sp. Vin., ^c. welke gemaakt konnen 
worden tot floovingen, pappen , zalven, 
pleiflers, enz. Of in ’t algemeen konnen hier 
zulke middelen gebruikt worden, als ftaan on» 

der 

(5) Abfceflus. (t) Luxatio. (v) Refolutio» 
(x) Perfpiratio. ^y) LisawentutR* 
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der het Hoofdflak van zugtige gezwellen (z). 
Maar boven al moet een kragtige zamen- 
trekkende en verflerkende pleifter lang ge- 
draagen worden, met een dienflige zwagtel. 
Als het uitfteekzel (a) van een been gefchei- 
den is van het been zelf, word het geval on- 
geneeflelyk geoordeeld. Als de Ontwrigting 
met een breuk (b) verzeld is , moet de eerfte 
e'erfl herfteld worden. Eene enkele verdraa¬ 
iing of gaaping der beenen word geneezen 
door het uitwendig gebruik van zamentrek- 
kende middelen (c) , drukking , en een digt 
verband. Maar olieagtige middelen moeten, 
?oo veel als mogelyk is , vermyd worden in 
Qntwrigtingen, om dat zy de peezen verflap- 
pen, en de geneezing vertraagen. 

(z) Tumor Oedematofus. (a) Apophyfis. 
(b) Fraólura. (c) Adftringentia. 

EINDE, 

K 



REGISTER 
DER 

VOORNAAMSTE 

Z A A K E N. 
A. 

A ambeien, derzelver vloejing, 
heilzaam in de öntiteeldng 
dertlerftnen. I. D. Pag, 44 
- derzelver befchryving. 

I. 419 
- derzelver Onmatige 
Vloejing. !• 541 
- in Zwangere Vrouwen. 

II. 84 
- der Baarende Vrou- 

11. 120 
der Kraamvrouwen. II. 

wen. 

159 
Aamborjligheid befchreeven. I. 

149. Word onderfcheiden in 
eene drooge en vogtige. 1.150 

Aars, deszelfs Zwakheid. I. 424 
AarsnJüurmen. I. 3 52 
Adem Hinkende, derzelver oor- 

zaaken , enz. 1. 117 
Adembaaling, derzelver moeje- 

lykheid in Zwangere Vrou¬ 
wen. II. 83 

Aderlaating, in welke gevallen 
der draajing nut, onnut, of 
fchadelyk is. I. 33 

-- is in alle gevallen van 
oprtopping der Maandftonden 
niet nodig. II 4 

i- is in de meefte gevallen 
vanOpftyging onnodig. II. 14 

'i44srf$atm in de Borüen. II. 172 

AderfpaiteUt derzelver befchry¬ 
ving. II 251 

Aegylöps. I. 67 
Afgaande Koortzen, derzelver be¬ 

fchryving. I. 202 
Aftapping van Buikwater hoe 

'gedaan moet worden. I. 410 
Af zetten der Kanker. II. 295 
Afzetting der Ledemaaten. II.374 
Ancbylops. I, 67 

r 

E. 

JDaaring, tekenen wanneer ge- 
^ fchieden zal, II too 
• -- moejelyke befchreeven. 

11. Ill 
-onnatuarlyke befchree¬ 

ven. II. 128 
Bajlert Pisvloed. 1. 385 
Beenbedervingen. II. 304,315 
Beenbreuken verzeld met Won¬ 

den. II. 34Ö 
-- dezelver befchryving. 

n. 378 
-- in byzondere deelen. 

n. 39> 
Bekkeneel, deszelfs Breuken en 

Sp^leeten. 11. 38-t 
Beroerte. 1. i. derzelver oorzaa- 

ken ibid. Kentekenen. I. 2, 
• Voortekenen, iiid» Levens- 

wyze 



register Dit 

i^yze daar- in waar teneemen. 
1.3 Geneezing. ibidVan over¬ 
vloed , dikheid en uitftorting 
van Bloed. I. lo 

Bezivyining. Zie Hartvang. 
■- en Flaauwte der Zwan¬ 

gere Vrouwen. II. 71 
Bilnaad y derzelver fcheuring in 

Kraamvrouwen. II. 160 
Blaaren in de Verbranding. I. 514 
Blaastrekpkijlers zeer nuttig in 

Pleuris of Zydewee. I. 141 
Blanuws Vlakken voorfpellen ge¬ 

vaar in deKoortzen. I. 193 
Bloed, deszelfs te groote drift 

naar de herfenen oorzaak van 
dolligheid. I- 43 

Bloedbraaking y deszelfs befchry- 
ving. !• 5^9 
-- na Kneuzingen. II. 242 
Bloeden uit den Neui. . I. 521 
Bloedige Fis. I. S4ö 
..- — is een der flimfte toe¬ 

vallen in Koortzen. 1.199 
.. na Kneuzingen. II. 243 
Bloedfïorting by HeetVuur. II.373 
Bloeclfpuwing gewoone oorzaak - 

der Teering. L 75 
Bloedfpüwen of Bloedfïorting uit 

de Long. I. 534 
..-:— van een Etterzak der 

Longen. L 537 
Bloedvloejing uit hetT andvleefch. 

I. .538 
Boor. Zie Bort. 
Booren in het Bekkéneel. II. 389 
Borjlen, derzelver pyn en zwel¬ 

ling in Zwangere Vrouwen. 
II. 73 

... derzelver ziekten in 
Kraamvrouwen. II. 162 

Borjlwonden. IL 355 
Bort, deszelfs befchryving. I. 285 
Braaking, dezelver befchryving. 

L 276 

Braaking een gemeen toéval ih 
Koortzen. I. 195 
-- en Walging der Zwan¬ 

gere Vrouwen. II. 69 
• -- der cerftgebooren kin¬ 

deren. II. 185 
Brandige Koortzen. I. 184 
Broeken van bet IVater lang voor 

de Verloffing. II. 17 
Breuken, derzelver befchryving. 

I. 415 
-- beflootene.eene zeerge- 

meene oorzaak der drekbraa- 
king. I. 345 

—- der Kinderen. II. 194 
Buik moet na de aftapping des 

waters zorgvuldig geflooten 
worden. I. 412 

Buikloop , deszelfs befchryving. 
I. 312 

- verhindert de uitwer¬ 
king der Kina. I. 207 

-—— komt doorgaans by de 
Teering ontrent het einde. 

1. 17Ó 
-—-- toevallige in Koortzen. 

I. 195.190 
-in Kinderen die de Pok¬ 

ken hebben, niet zeer gevaar- 
lyk. I. 231 

--- in dé ligt. I. 570 
... der Zwangere Vrou¬ 

wen. IL 72 
-- der Baarende Vrou-^ 

wen. II. i2t 
• - der eèrflgebooren Kin¬ 

deren. II. 189 
Buikwater, kentekenen deszelfs. 

I. 400 
Buikwonden. 11-357 
Buikzuivering is voor alle Kraam”^ 

vrouwen niet nodig. II. 109 
Builen. IL 249^ 
Byziend Gezigt , deszelfs be- 

fcbryving. ï. 7^ 



VOORNAAMSTE ZAAKEN. 

^aruncülae of vleefchige Uit- 
waffen in den Pisgang. 1.446 

Cams. I. II 
Chorea SarMi Viti. I, 18 
Cbyl en Spysloopt dcszelfs be- 

fchryving. I. 328 

D. 
J'\olligheid f derzelver befchry- 
^ ving, I. 38 
Dord van hst Kind in de Baar¬ 

moeder , aan welke tekenen 
gekend word. II. 113 

Doofheid befchreeven. I. 118 
Doorwaqffeming, verdopte, der¬ 

zelver befchryving. 1.479 
--- overmatige, derzelver 

befchryving. I. 482 
Dor/l, onnatuurlyke.' I. 106. In 

welke ziekten al of niet weg 
genomen mag. worden. I. 107 

Douw wurm. 1. 5©i 
Draajing, derzelver omfchryving, 

oorzaak, voortekenen, levens- 
wyze en geneezing. 1.32,33 

Drehraaking, derzelver befchry¬ 
ving. I. 34Ö 

Droefgeefligbeid , oorzaak van 
Dolligheid. I. 42 

Druiping , hoe dezelve voor te 
komen. 1.436 

Druivenvlies kan op vierderlei 
wyzen uitvallen. I. 83 

Dulle Hond, deszelfs beet fchynt 
door de vergiftigde kwyl fcha- 
delyk te zyn. I. 297 

Dyfuria, Zie Heete Pis, 

E. 

•^tltagtigheid der Eyfmoeder. 

Eeltagtigbeid van de kanten de# 
Gezwellen. II. 237 
-- der Zwecren. II. 326 
Eenvoudige Druipsrt. I. 461 
Engelfcbe Ziekte. II. 202 
Epipbora, derzelver befchryving. 

I- 57 
Etterborjl befchreeven. I 14$ 
Ettergezwellen in de Ooren. I 123 
- der Kraamvrouw'en H. 

I5l 
Ettefoigy deszelfs befchryving. 

I. 79, Geneezing door eene 
Heelkundige Operatie. I. 80 

Etterz k der Longen. I. 149 
Exteroogen. II. 301 

F. 

piaauwte der cerllgebooren 
•* Kinderen. II. 184 
Fcnynige Uitwaajfemingen uit de 

Aarde. 1. 304 
Fyt, deszelfs befchryving. 1.517 

G, 

p^elrek van Verteering, deszelfs 
befchryving. 1. 268 

Geduurige Koorts op eene af¬ 
gaande volgende. I. 200 

Geelzugt, derzelver befchryving, 
I. 304 

Geraaktheid, derzelver oorzaa- 
ken , kentekenen, voorteke¬ 
nen , levenswyze en genee¬ 
zing. I. 24—2(5 

Geraaktheid der Tong. 1. 30 
Geraas in de Ooren. I. i%z 
Gerftengraan der Oogleden. I 84 
Gefebooteri IVonden. II. 359 
Gezwellen, derzelver befchry¬ 

ving. ILxiJ 
Gsiwtl der ToDg. I- roa 
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Glaucoma. Zie Oogverduiftering 
. met Graauwheid. 
Glasagtig Vogt, deszelfs ziekten. 

1. 72 
Gordel om de middel te draagen 

voor de Schurft. I. 488 
Graveel by het Kolyk. I. 33Ö 
.. > ■ - of Steen , deszelfs be- 

fchryving. I. 358 
» - is dikwils by de Jigt. 
: I- 575 
Groene Ziekte, Ih 26 

H. 
TJardhoorendbeid. Zie Doof- 
^ heid. 
Hardlyvigbeid , derzelver be- 

fchryving. I- 3^4 
--- der Zwangere Vrou¬ 

wen. II* 73 
---- der Baarende Vrou¬ 

wen. , II* 120 
Hartklopping, derzelver befchry- 

ving. I. 180 
Hartvang, derzelver befchry- 

ving. I. 177. Komende in 
eene aderlaating, hoe genee- 
zen word. I. 178. Derzelver 

' verfcheiden oorzaaken. 1.179 
Heefcbbeid , hulpmiddelen daar 

voor. I* 1Ö5 
Heet Vuur, deszelfs befchryving. 

II 364 
_. van byzondere oorzaa¬ 
ken. II* 371 

__ en Verjierving der Lyf- 

Herfenen, dezelver ontfleekirg 
befchreeven. I. 43 

HerfteUing der Beenbreuken. 
II. 380 

Heulzap. I. 303 
Heupenjigt, derzelver befchry¬ 

ving. 1. 578 
Hik, deszelfs befchryving, I. 

290 
Hoefl befchreeven. I. 161 
- in Zwangere iVrouwen. 

II. 83 
Hoolagtige Zweer en. II. 321 
Hondsblaaren. II. 248 
Hondshonger , deszelfs befchry¬ 

ving. 1. 272 
Hoofdpyn , derzelver befchry¬ 

ving. I. 34 
Hoofd-wonden. II. 349 
Hoornvlies , deszelfs brceking 

befchreeven. I. 82 
Huig^ derzelver Zweeren. 1.129 
1——.  -Verflapping. I. 

132 
Hypochondrie. Zie Miltzugt. 

1. en J. 

pienting der Kinderpokjes. I. 
239 

Infekten in de Ooren. 1. 122 
Injlaan der Fokjes, hoe daar in 

te voorzien. I. 228 
Jigt, derzelver befchryving.L549 
Jigt in Maag. I. 572 

K, 
moeder. - II. 53 

Heete Pis , derzelver befchry¬ 
ving. I* 390 

Hegtingen der Wonden van 
tweèderlei zoorten. II. 337 

Heldere Drop. I. 65 
-- en Staar zyn nooit za- 
tnen gepaard. I. 73 

■D^akhielen. I* 5*9 
Kampher is een verwarmend 

middel. 1. 274 
Kanker in het Oog. 11. 295 
Kankeragtige en Knoeftagtige 

Gezwellen. II. zSdl 
Katarakte. Zie Staai. } 
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Keeïontjleekin^ befchreeven. 1.124. 
--derzclver gevaar- 

lyklle zoort. ■ I. 127 
JCeizerlyke Operatie. 11. 138 
Kikmrjcb Gezwel onder de Tong. 

I. i®3 
Kina , of in de Teeringkoorts 

nuttig of fchadelyk is, onder- 
zogt. I. 172 
- is een byzonder middel in 

afgaande Koortzen. I. 204 
■ - hoe derzelver kragt ver¬ 

meerderd word. I. 2!2 
-- een uitmuntend middel 

in Heet Vuur. ÏI. 368 
Kind , hoe onmiddelyk na de 

geboorte moet ^handeld 
■ worden. II. iio 
- zit zoratyds vaft in de 

opening der Lyfmoeder. IL127 
-- niet met het hoofd, maar 

met andere deden, zigin de 
baaring voordoende, hoe te 
behandelen. II. 131 
- moet niet lang na de ge¬ 

boorte aan de borilen gelegd 
worden. IL177 

Kinderen zyn ook onderhevig aan 
Venusziekte. I. 4«;3 

Kinderpakjes j derzelver befchry- 
ving. L 214 
-- derzelver waare oor¬ 

zaak is niet bekend. 1.214,215 
—:- zyn in ’t algemeen zeer 

gevaarlyk. I. 221 
Kliffen f een zoort van Gezwel. 

II. 249 
Kliertjes, geerflgewyze, derzel- 
■ ver verflopping. I. 498 
Klooven in het Aangezigt. I. 503 
--- in de Lippen. I. 504 
>■ ' ■ in de Handen. I. 505 
--in de Tepels. II. 173 
--aan de Aars. II. 267,269 
Kyfieeren met Kina goed in af* 

IL Jl)££Ju. 

gaande Koortzen , indiende 
Lyder niet kan inneemen. I. 

210 
Kfteuzingen , derzelver befchry- 

ving. II. 23 8 
in jonge Kinderen. II. 

181 
- in byzondere deden. 

II. 245 
- by de Wonden. 11.348 
Knobhelagtige Gezwellen. II. 274 
Knoejlgezwellen. Zie Kankerag- 

tige Gezwellen. 
Knoejl- en Kreeftgezwellen in de 

Lyfmoeder. II. 48 
Knoejlgezwel der Borften. II. 171 
Knoopgezwellen. IL 26Ö 
Koebanger. Zie Hondshonger. 
Kolyk, deszelfs befchryvipg. 1. 

332 
Koortzen, derzelver befchryving. 

. 1. 184. 
- - der Zeevaarenden. I. 

■ . .592 
- der Kraamvrouwen. 

n. 153. 
Koude Pis , derzelver befchry- 

ving. 1. 387. 
Koud K'uur. II. 3.74 
Koud 7.weet in de Teering. I. 

i?4 
Krnamvloed. II. 144. Derzelvet 

Opftopping. II. 145. Onma¬ 
tige Storting. II. 149 

Kraamvrouw , hoe onmiddelyk 
na de VerloflSng moet behan¬ 
deld worden, II. 105 

Kramp. 1. 22 
Krampen en Hikken van te groote 

ledigheid zyn voorboden des 
doods. I. 294 

Kreeftgezwellen. Zie Kankerag- 
tige Gezwellen. 

Krimpingen der eerltgebooren 
Kinderen. IL 186. 

p d Krijidi* 
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Kriliallyn Lichanm verliefi: in de 
- Staar zyne doorfchynendheid. 

I. 64 
Envaadaardigi Koortzen. 1. 18S 
Kwaadaardige Druipert, derzel- 

ver befcbryvingi I- 428 
Kuoetzingen aan den doorgang 

der Lyfmoeder. -JL 155- 
Kwik , gefublimeerde bytende. 

h 301 
Kavyling i hpe dezelve verwekt 

word. 45 5 

L. 
T angiusrpige Beenlreuken. II. 

382 
Lazerye, derzelver befchryving. 

L 489 
Levenswyze der Zwangere Vrou¬ 

wen. U. 68 
-- der Kraamvrouwen. 

II. 106 
Lsvervloed, deszelfs befchryving. 

I. 328 
Liefcbgezwdkn in de Venusziek¬ 

te. ■ I. 44? 
Lkfcbluizen. L 506 
Lintwurmen. I. 352 
LongontJieekingyWazte, befchree- 

ven. I. 133 
•-Bafrert, befchree- 
' ven» . I- 136 
Longteering befchreeven. I. 166 
Lujlen der Zwangere Vrouwen. 

li. 71 
Lyfmoeder, verflapping van der¬ 

zelver banden. II. 39 
Lyfwater, kentekenen deszelfs. 

I* 399 

M. 

aagdenhonger^ Zie Verkeer- 
de Eetluft. 

Maagkoorts , derzelver befchry- 
ving. 1. 247 

Maandjlonden, derzelver onmati¬ 
ge Vloejing. I. 544 

--derzelver verhin-< 
dering en op flopping. II. i 

-inZwangereVroiK 
v/en. II. 85 

Mazelen, derzelver befchryving. 
I. 244.. 

Meik, tc veel in de Borlten. 
II. 17^ 

--te weinig in de Borften. 
n. 177. 

--r derzelver kwaade hoeda¬ 
nigheden. - II. 178 

Miltzugt,-derzelver befchryving. 
I. 473 

■-:— heeft veel overeen- 
koniftmetdeOpftyging. II. 13 

Minne.hoedanige verkoren moet 
worden. II. aco 

Miskraam , derzelver befchry¬ 
ving. II. 95 

Moederkoek in de Baaring eerifc 
voor den dag kpmende. II. 135 

Moejelykbcid der Waterlpozing^in 
Zwangere Vrouwen. II. 81 

Monfreus Kind, hoe in de Baa¬ 
ring te beh.andelen. II. 13® 

Mug, deszelfs beet, hoc genec- 
zen word. 1. 30^ 

Mydriafis of verwyding des Oog¬ 
appels. J. 74 

N. 
ATaaden, derzelver openheid in 

Kinderen. il. igS 
Nagel op de Oogen. I. 59 
Nagtgezwellen. II. 248 
Nagtmerrie. I. 477 
Natuurlyke Geboorte. II. 99 
Natuur kimd ige Verbandel ingen, ui t- 

geleezene, aaogehaald. 1.141 



voornaamste 2AAKEN. 

^avelflreng , hoe afgefneeden 
moet worden. II. lo? 
-in de Baaring ecrft 

voor den dag komende, af¬ 
gebroken. II. ï33 

Naween. II. 158 
Nederzakking der LyfmOeder in 

Zwangere Vróuwen. II. 79 
Neusbloeden dikwils heilzaam in 

Koortzen. I. 197 
-waar niet fehielyk 

moet gedopt worden. I. 528 
Neuszweer, Hinkende, befchree- 

ven. I. 90 
Niezifig , derzelver oorzaak en 

gevolgen. I. 89 
Noii me Tangere befehreeven. I. 

loo 

O. 

Ckutae Facie, ZieRoo- 
^ de Stcenbreeke. 
Oiiderderfcbeidene Kinderpokje s. 

I. 218 
Omkeering der Lyfmöeder. II. 43 
0?itfleektng der Herfenen, derzel¬ 

ver beichryving. I. 43 
--- byzondere 

wyze van derzelver genee- 
zing. I. 53>54 

Ontjieeking der I. 283 
-der Nieren en Blaas, 

befehreeven. I. 391 
-en heete Gezwellen. 

I- 507 
--der Gewrigten in de 

Jigt. I. 5Ö7 
- van de Lyfmöeder en 

Scheede. II. 44 
•-in Kinderen. II. 191 
Ontwrigtingen , derzelver be- 

' fchryving. II. 398 
Onvrugtbaarbeid , dcrzelver be- 

fchryving. > II. 55 
ï. . 

Oogappel, deszelfs verw7d{^,1 

J. 7Ö 
- deszelfs te groote za- 

mentrekking. L 77 
Oogleden, derzelver vereeniging. 

I. 84 
Oogontfleeking, dezelver befchry- 

ving. I. 50 
Oogverdui/lering met Graaubeid, 

derzelver beichryving. I. 73 
Oogwater, opdroogend. I. 81 
-zuiverend. L 55 
Oorkliergézwellen. I. 259 
Opening der verzworen Gezwel- 

ien. II. 229 
Operatie, Heelkundige, om de 

Slymprop wég te neemen. 
I. .9* * 

-- voor de Etterborfr. L 
14I 

Opium. Zie Heulzap. 
Opjiepping mn Water. I. 387 
--in Baarendc 

Vrouwen. II. 123 
Opjiyging,derzelver befchryving. 

II. -il 
-- der Kraamvrouwen. 

II. 152 
Ozaena. Zie Stinkende Neus¬ 

zweer. 

V. 

arapbrenitis. Zie BailaardRaa- 
zende Koorts, 

F ar apoplexie óf Kleine Beroerte. 
I. 10 

Peesknoopgezwdlen. II. 270 
Persfing, derzelver befchryving. 

1. 326 

Pejl, derzelver befchryving. 1. 
251 

Pejlbuilen. I. 25P 
Pejlkco kn. I. a‘6t 
‘Phkgmone. Zie OntHeekin-gen. 
:) d a 
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pisvloed, derzeïveï b(ïfchryving. 
I. 383 

Podagra. Zie Voeteuvel. 
Polypus. Zie Slymprop, 
Puifien. I. 5CO 
Purgeermiddelen in de Witte 

Vloed. 11 34 
Pyn in de rug , lendeiV , en 

heupen in Zwangere Vrou¬ 
wen II 74 

Pynen, vliegende, der Kraam- 
rrouwen. 11, iio 

Pypzweer in den Aars. 1-427 
Pypzweeren. 11. 323 

R. 

aazende Koorts, Baflaard, be- 
fchreeven. I. 137 

Raazende Moer, II. 23 
deszelfs vermindering en 

verlies. 1. 85 
Ringwurm. I. <>oo 
Roede, derzelver ftuiptrekkende 

zamentrekking , hoe te ge- 
neezen. L 438 

JRoodeloop, deszelfs befchryving. 
I. 319 

Pcode Steenhreeke. I. 302 
Moos, derzelver befchryving. L 

51 ï 
Roezige Koortzen. L 185 
Roeven in de Verbranding. I. 

515 
Rottige Zweer en. II. 318 

S. 

arcoma. Zie Vleefchig Uit¬ 
was. 

Sebeede is zomtyds geheel on- 

d 00 lbo Old. II. 57 

Seheelbcid , derzelver befchry¬ 
ving. ^ 1. 74 

Scheurbuik , derzelver befcbTy- 
ving. I. 46S 

■-der Zeevaarenden. L 
■589 

Schurft y derzelver befchryving., 
I 483. Of dezelve doorDiertjts 
medegedeeld word-, ondev- 
zogt. I 483 

Sciatica. Zie HeQpenjigt. 
Scirrus, Zie Kankeragtige Ge¬ 

zwellen. 
Spankers. I. 442 
Simaruhn , byiu een byzonde.r 

middel in de Roodtloop. I. 
322 

Slaap na bet eeten is niet fcha- 
delyk. I. ,2S8 

Slaapmiddelen moeten ih de 
Hoofdpyn niet onbezonnen 
gegeeven worden. I. 36 

-niet ondienftig in 
hecte Gezwellen. I. 510 

Slaapziekte. £• i r 
-in de Pokken. I. 233 
Slagaderhreuken, Waare en Val- 

fc-he. II. z 5 5» 2.56 
Slangy deszelfs Beet, oorzaak van 

verfcheiden toevallen. I.. 294 
Slaapeloosheid , gewoon toeval 

der Aamborftigheid. I. 157 
Sluiting van het Hoofd in Kin¬ 

deren. II. 197 
Slymprop in de Neus. 1. 92 
Smaak verminderd of verlooren. 

I. 105 
Smeeringen voor de Schurft I.486 
Springend deszelfs befchry¬ 

ving. I. 501 
Spingend Puur. II. 259 
Sproeten. I. 496 
Spruuw der Kinderen. 11. 191 
Staar , derzelver befchryving. 

I. 6® 
Staphyloma, deszelfs verfcheiden 

zoorten. 1 831. 
^eek 

I 
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Steek van een Horfel is pyne- 
]yk, en hoe geneezen v/ord. 

I. 299 
Steenagtig en Kalka^tigheid der 

Gewrigten in de jigt. I. 567 
Steenbreekaid Middel van Juffrouw 

Stephens heeft miffchien aüeen 
eene afdryvende kragt. 1.373 

Steenen welke bekwaan zyn om 
gefneeden te worden , hoe 
gekend worden. I. 375 

Steenfnyding voorbereiding tot 
• dezelve I 377, Door de klei¬ 
ne toehel. I. 378. Door de 
groote toeftel. I. 379, Door 
de hooge toehel. I. 380 

Storting uit de Schamelheid in 
Zwangere Vrouwen. II. 87 

——- voor de Verlofling, IL 
i?4 

kort na de Verloffing. 
II. 140 

Tintelende Verdeoving^ J. ji' 
Tong, derzelver 'Onthecking 

Droogte en Witheid. I lol 
Traunfillu:. j , 
Traanknobbeltje, deszelfs vermin¬ 

dering en opzwelling. I. 70 
Ir aanzak , derzelver Verzwee- 

I. 70 
Trepaneeren'. Zie Booren. 
Trommelvlies, deszelfs VerOao. 

I. iTï 
Trommclzugt, keiHekenen der- 

I. 400 
TuJJcbenpoozende Koortzen, Zis 

Afgaande Koortzen. 
Tweelingen, dezelver Tekeneir. 

, . Jh 114 

• — hoe behandeld moe¬ 
ten worden. jj. 

Stuipen een gewoon toeval in 
Kinderen , eer dc Fokjes uit¬ 
komen. I. 219 
■ — in BaarenJe Vrouwen. 

II. ÏS.3 
•-’ der Kraamvrouwen, il. 

151 
-- der eerhgebooren Kin¬ 

deren. il. 127 

V. 

T. 

n^mden, derzelver Veneering, 
Zwartheid en Verandering 
van kouleur. I. jog 

Tanden Krygen. II. 190 
Tandpyn belchreeven. I, m 
Tarantula, deszelfs Beet. I, 300 
Terugdryvitig der Gezwellen II. 

Tbymus, verfcheiden betekenis- 
fep van dit woerd. ü. 207 

1/a.lknh. Ziekte. L rz. Derz-“?- 
' ver Oorzaaken. ibid. Ken- 

tejeenen. I. 13, Voorteke- 
r^cu. ibid, hevenswyze en 
Geneezing I. 14. Van Onr- 
ieediging. I. 15. Van Dam- 

’I'oevallige. ibid. 
In Kinderen. I. jg. Van 
Wurmen. I. 20. Van Tan¬ 
den krygen 

Venusziekte in Zwangere Vrou- 
wen. jj g| 

Verbanden der Wonden van drie- 
derlei zoorten. n. 336 

Verbranding en Verbroeiing. 1 
Verbroeid Hoofd. j, .nj 
Verdranjing derScheede. II, 127 
Verdaxjyning der Gezwellen. II. 

222 
-—.—. derZugtigeGezwek 
''!>• M. 254 

© d 3 y„. 

/ 
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p^eriw-jning der Knobbelgezwel- 
len. IL 281 
•-- der Knoeftgezwel- 

len. IL 289 
Vs^rduijiering van het Haornvlies 

I. 60 
Vergiftigde Wonden. 11. 348 
Verharde Lever. I. 310 
Verkeerde Eetkijl , deszelfs be- 

fchryving. I. 275 
Verkoudheid , derzelver oorzaa- 

ken, kentekenen, enz. bc- 
Ichreeven. I. 80 

Verkoren Eetlufl , deszelfs be-\ 
fchryving. L 262 

Verlojfmg door Werktuigen. II. 
J3<5 

Verfcbeoning van Linnen mag de 
Kraamvrouwen niet gewei¬ 
gerd worden. II. 108 

Verjlapping der Lyfmoeder. II. 
I2é 

Verjluikingen. Zie Ontwriglin- 
gert. 

Verwyding der Zweeren. II. 316 
Verzvoeering in de Nieren en 

Blaas befchreeven. I. 394 
--in de Lyfmoeder. 

II. 125 
--der Gezwellen. II. 

226 
IN.- der Knobbelgezwel- 

len. IL 282 
--der Kanker is ge- 

vaarlyk. IL 291 

Voorteetende Zweeren. 11. 
Vroedwyf, haar werk in het Ver- 

lolTen eenerBaarcnde Vrouw. 
IL 102 

Vrolykbeid, onmatige, oorzaak 
van Doiligheid. 1. 40 

Vryfterziekte. Zie Groene Ziekte. 
Vryven is dienitig in Geraakt¬ 

heid. L 29 
Vuurig Ihofdgezwsl. IL 270 
VygwraV.en. . IL 268 

U. 

Tyitpuilingen der Beenen in de, 
^ Venusziekte zyn meer of 

minder hard. 1. 451 
Uitjlag in Kinderen. IL 199 
Uitvalling van den Aars. I. 425 
Uitwas, vleefchig, in de Neus. 

L 92 
Uitzakken Van den Aars in Kraam¬ 

vrouwen. 11. 159 
Uitzakking der Lyfmoeder. IL 42 

W. 

jj/aterUaasjes op het Hoorri- 
' en Bindvlies. I. 8t 

Vet en allerlei Vogten onzes lig- 
haams worden door den Stoel¬ 
gang uitgeloosd. L 312 

Vlak, Witte, op de Oogen. 1. 59 
Vliegende Jigt. L 583 
Vloejing of Zinking, I. 582 
—-van Stof in de Zweeren. 

11. 314 

Waterhoofd. I 408 
Waterige Bkasjes of Kriftallyneii 

in de Venusziekte. I. 446 
Waterzugt een gevolg der Koort- 

zen. 1. zot 
—-- deszelfs befchryving. 

1. 398. Kan in alle deelen 
des lighaams komen. ibid> 
Krygt, naar de deelen die zd j 
fcezct, verfcheiden benaamin-' 
gen. ibid.] 
- der Lyfmoeder i» 
Zwangere Vrouwen. II. 77 

Voeteuvel, Knie-cuvel en Hand- 
. jigc^ I. 550 

Waterzugtig Kind , hoe in dc 
Baaring te behandelen. «B* 

Weg* 
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Jfe^loopen der Pis in Zwangere Zode , derzelvcr befchryving» 
Vrouwen. II. 8i !• 

Wennen en Molgczwellen. II. 270 Zog. Zie Melk. 
--— uit KnobbeJgezwellen. Zoutbampton (Graaf van) flerft 

II. 284 na het gebruik van een be- 
riigt Stcenbreekend middel. 

I. 374 
Windbreuk. I. 419 
Winderige Gezwellen. II. 271 
Windpokken, derzelver befchry* 
' ving. I. 243 
Winterhanden. I- 5I9 
Witte Vloed. II. 3ï 
Wonden, derzelver befchryving. 

II. 327 
. - der Aderen en Slag¬ 

aderen. II. 343 
-- der Zenuwen en Pee- 

zen. 11. 34S 
.n . der byzondere deelen. 

II. 351 
De Wolf, een kwaadaardig zoort 

van Puiflen. II. 260 
Wratten in de Venusziekte. I.445 
-- derzelver zitplaats en 
' befchryving. II. 297 

Wurmen, derzelver befchryving. 
1. 352 

- ■ .. in het Aangezigt. 1.497 

Z. 
^ aadballen , derzelver ontftee- 
^ king en zwelling. I. 439 
Zakjes Breuk. I. 418 
Zalf in uit- of inwendige Aam¬ 

beien. I. 422 
Zamenvloejende Kinderpokjes. I. 

220 
Zeeziekten. I. 589 

Z'iuafeteV der Ingewanden, oor¬ 
zaak der Hartklopping, hoe’ 
te geneezen. I. 181 

Zwangerheid, derzelver tekenen. 
II. 65 

Zweeren, derzelver befchryving. 
II. 304 

-op het Hoornvlies. 1.82 
- der Tong. I. 103 
- der Huig in de Venus¬ 

ziekte. I. 452 
Zweerende Borflen. II. 166 
Zweetmiddelen , diendig in de 

fcheiding der Peil. I. 257 
Zwelling der Gewrigten in de 

Jigt. I. 565 
-van de Beenen en Dyën 

in Zwangere Vrouwen. II. 75 
--in de Borflen der eerfl- 

gebooren Kinderen. 11. 184 
Zugtige Gezwellen in de Lippen 

der Schamelheid in Zwangere 
Vrouwen. II. 77 

7.ugtige Gezwellen. II. 262 
Zuigers of Valfche Bevrugtin- 

gen. II. 89 
Zuure Middelen, waar in den ver- 

looren Eetlufl goed of kwaad 
zyn. L 263 
-- niet voordeelig 
voor Kraamvrouwen. II. 142 

jinking, derzelver befchryving. Zydewee of Pieiu'is befchreeven: 
■ . I. 4<5 i. 13? 

y 



By ISAAK TI RIO N is önder anderen nieuw] 
lings gedrukt en te bekomen 

ExercitatioMedico-Chirurgica de Scirrho &Carcinomaté, 
' in qua etiam Fungi & Sarcomata pertradlantur, auftore 

Joanne Grashuis, Medico Amftelodamenfi. In gr. 8». 
De Natuurkunde uit Ondervindingen opgemaakt, door 

Dr. J. Th. Desaguliers, Lid van de Koninklyke 
Socie-tiet van London. Uit het Engelfch vertaald en 
met XLIV fraaije Plaaten opgehelderd. In gr. 4’. 

Gods Wysheid in de Werken der Sclieppinge geopenbaard , 
t. w., deHemeircheLighaamen, Hoofdftoffen, Planten, 
Dieren, enz. door JohnRay, in zyn leeven Lid vaa 
de Koninklyke Sociëteit te London. In 8*. 

Pe Filozofifche Onderwyzer of Algemeene Schets der 
Hedendaagfche Ondervindelyke Natuurkunde. In ’t 
Engelfch befchree ven door B. Martin, met Plaaten 
en Kaarten opgelaelderd. In gr. 8*. 

Inleiding tot de Algemeene Geographic, benevens eenlge 
Sterrekundige en andere Verhandelingen, door Nico- 
laas Struyck, met Plaaten. In gr. 4°. 

üicgeleezen Natuurkundige Verhandelingen, waar in 
Berigt gegeevcn wordt van veele voornaame Deelen 
van de Natuurkunde en de Natuurlyke Hillorie (^gelyk 
•ook van de Genees- en Heelkunde) ; als mede van 
nieuwe Ontdekkingen, Proeven en Waarneemingen, 
door voornaame Natuurkundigen in verfcheiden ge¬ 
deelten des Aardryks , genomen of befchreeven, 
5 Stukjes, in gr. 8°. 

Eene Proeve om Gezond en Lang te Leeven ; in ’t En- 
gelfch befchreeven door G. Cheyne, M. Dr. enz. 
en door Dr. ]. de Wit vertaald. In 8°. 

Nieuwe Verhandeling over de Inftrumenten der Chirur¬ 
gie , en verfcheiden nieuwe Konfttuigen in de Beender¬ 
ziekten dienftig , door R. ]. C. de Garengeot. 
Waar by gevoegd is Allens Praktyk der Chirurgie; 
Vertaald en Vermeerderd door M. van Goch, M, Dr, 
In gr. 8*» 

De Vernieuwde Amfterdamfche Apotheek in ’t Neder* 
duitfeh overgebragc. In 8*. 

Pet zelfde Boek in ’t Latyn, in 4*. en 12% 
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